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Editorial

Às mulheres e crianças da Ucrânia 
 
Nestes dias de chumbo e incerteza, em 
que a guerra regressa à Europa, quero 
reforçar algo que todos os almadenses 
sabem há muito. Somos uma cidade 
e um concelho abertos, vivemos a 
solidariedade, a diversidade e a inclusão. 
Almada é e será sempre um porto 
de abrigo para quem procura paz, 
segurança e uma oportunidade para 
reconstruir a sua vida.
É uma mensagem que quero dirigir, 
em especial, à nossa comunidade 
ucraniana - acompanhando, sem sombra 
de hesitação, as palavras do Primeiro-
ministro, António Costa, na semana 
passada. Os vossos “familiares, amigos e 
conhecidos serão muito bem-vindos”.
A história conta-nos que sobra, em todos 
os conflitos, uma ferida de dor profunda 
para lá da contagem de baixas ou de 
territórios conquistados ou perdidos. 
Em cada batalha, seja longe das frentes 
de combate ou em terra tomada pelo 
inimigo, mulheres e crianças acabam por 
tornar-se alvos.
A Unicef lançou há dias um apelo que, 
devo confessar, deixou-me a respiração 
em suspenso e o coração apertado. 
A invasão russa é uma ameaça direta 
à vida, ao bem-estar e ao futuro de 
7,5 milhões de meninas e meninos, de 
crianças ucranianas. 
Nos primeiros dias de combate, muitas 
escolas foram atingidas. A infraestrutura 
vital de fornecimento de água foi 
destruída pelos bombardeamentos e 
há milhares de famílias em fuga, sem 
destino certo.
Estamos a assistir, em direto, ao 
espoletar de uma crise humanitária 
sem precedentes na Europa das últimas 
décadas e estas crianças precisam 
desesperadamente de paz, de tempo 
para sarar feridas abertas e marcas 
psicológicas profundas, que as podem 
acompanhar para toda a vida. 

Mais do que as manter nos nossos 
pensamentos, temos enquanto 
comunidade a responsabilidade de agir. 
Exigindo, antes de mais e por todos os 
meios, o fim de uma guerra injusta, de 
uma invasão que viola de forma flagrante 
o direito internacional e que ameaça a 
ordem mundial, tal como a conhecemos 
desde o final da segunda Guerra Mundial. 
Depois, preparando-nos para acolher 
e garantir paz e futuro a quem procurar 
refúgio em Portugal. 
Neste mês da mulher - a que dedicamos 
toda esta edição -, o nosso pensamento 
deve estar com as mulheres e mães dos 
dois lados do conflito. Ucranianas e russas, 
numa aliança improvável e silenciosa, 
partilham a dor de quem vê um filho ou um 
marido partir para a frente de combate e 
o desespero com que olham, hoje, para o 
futuro das suas crianças.

Descendo a uma outra escala e para 
lá de todos os passos conquistados 
na sociedade portuguesa, rumo a um 
horizonte de igualdade - de direitos, 
de oportunidades e de rendimento -, 
todas partilhamos a plena consciência 
do muito que ainda há para fazer, para 
conseguirmos comunidades mais justas, 
com maior igualdade.
Ao final de cada mês, de cada ano, somos 
confrontadas com estatísticas que nos 
sobressaltam, mas que devem, acima de 
tudo, convocar-nos para a mudança. Só 
nos últimos três meses do ano passado, 
as autoridades registaram, a nível 
nacional, mais de 6700 participações 
por violência doméstica. Na esmagadora 
maioria, queixas de violência contra 
mulheres. Nesse mesmo período, a Rede 
Nacional de Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica tinha à sua guarda perto de 
700 mulheres e mais de 300 crianças.
Em março, celebramos a Mulher 
percorrendo o concelho em busca de 

casos positivos. Histórias de superação, 
de sobrevivência, de inovação, de 
empreendedorismo e sucesso, quase 
todas contadas na primeira pessoa. 
Almada tem um histórico de luta 
pela igualdade de género e contra a 
violência doméstica. E, porque este é 
um livro ainda por fechar, um trabalho 
de gerações na mudança de hábitos 
e comportamentos, comprometemo-
-nos recentemente - em parceria 
com o Governo e com instituições da 
sociedade civil - com novos programas e 
mecanismos que hão-de garantir-nos
uma cidade e um concelho mais 
inclusivos e com maior igualdade entre 
mulheres e homens. 

Termino com um apelo, regressando 
ao tema inicial. Que em Almada não 
se confunda a árvore com a floresta. 
A comunidade russa em Portugal não 
deve ser confrontada nem penalizada 
pela invasão injustificada e brutal da 
Ucrânia. O regresso da guerra à Europa 
é da responsabilidade de um homem - 
Vladimir Putin, um ditador perturbado, 
um líder de uma potência nuclear do Séc. 
XXI com ambições imperialistas típicas 
do Séc. XIX. 

INÊS DE MEDEIROS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
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EM ARQUIVO

Fotografias Arquivo Histórico Municipal de Almada

POEMA DE OLGA MARIANO,
in "Pedaços de Mim"

Quem és tu mulher?

Que deixas que outros

Comandem o teu destino

E ocupem o teu lugar

Quem és tu mulher?

Que sofres calada

Pra não te verem chorar

Que fica sentada 

Quando te queres levantar

Quem és tu mulher?

Como é a tua sina

Que desde bem pequenina

Te dizem não pode ser 

Quem és tu mulher?

Vê outro lado da vida

Ergue-te na despedida mulher

Hoje é o dia de pensares em ti

De amarrares o passado 

De gritares bem alto

Tudo o que queres

Tudo o que sentes

Há vidas guardadas dentro de ti

Chegou o teu dia mulher

Que orgulho de te ouvir dizer

Basta

Hoje sou eu a falar por mim

Tomar a palavra e dizer

Eu sou mulher sei o que quero

EU …….estou aqui.

OITO DE MARÇO

1
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EM ARQUIVO

LEGENDAS 
1 – Mulher a lavar roupa da família no “Bairro de lata” do Morro 
de Cacilhas em 1953 (fotografia de Júlio Diniz). 
2 – Jovens atrizes do Grupo Dramático da Academia de 
Instrução e Recreio Familiar Almadense com o guarda roupa da 
peça de teatro Intrigas do Bairro, 1932.
3 – Atrizes do Grupo Cénico da Academia de Instrução e 
Recreio Familiar Almadense a representar cena da peça de 
teatro Terra Firme, de Miguel Torga [s.d.]. 
4 – Prova fotográfica com o título Árvores sem sombra-
ambulantes, de Álvaro dos Santos Dias, apresentada num 
concurso de fotografia popular, eventualmente, promovido pela 
Cooperativa de Consumo Piedense na década de 1960. 
5 – Mulheres a trabalhar no aviário da Cooperativa de 
Consumo Piedense na Quinta da Argena, em Corroios, início da 
década de 1960.

4

4
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DISCURSO DIRETO

RESILIÊNCIA NO FEMININO 
- O COMBATE À PANDEMIA

Há dois anos, as nossas 
vidas mudaram. Através 
do testemunho de quatro 
protagonistas, 
que estiveram na linha da 
frente, descubra algumas das 
dificuldades e dos principais 
desafios ultrapassados por 
estas profissionais. 

Texto de Sandra Gomes
Fotografias de Victor Mendes

Estávamos em março de 2020 quando 
a pandemia de Covid-19 atingiu Portugal. 
As escolas encerraram, o teletrabalho 
foi considerado obrigatório e, em alguns 
momentos mais críticos, as deslocações 
entre concelhos foram restringidas. Para a 
proteção de toda a comunidade, quase todos 
ficaram confinados em casa. Quase todos. 
Para algumas profissões, durante este 
período, o trabalho tornou-se essencial. 
Andreia, Helena, Lina e Rita são quatro 
rostos de quem esteve sempre na linha 
da frente no combate à pandemia no 
concelho de Almada. Quatro mulheres de 
quatro áreas distintas – saúde, proteção 
civil, intervenção social e limpeza urbana 
– que nos contam, na primeira pessoa, 
como viveram estes dois últimos anos 

 
Redefinir estratégias e aprender e 
decidir no momento
«Foi no dia 13 de março de 2020 que 
aconteceu a reunião extraordinária da 
Comissão Municipal de Proteção Civil 
em que se decidiu encerrar os serviços 
municipais e colocar os funcionários 
em teletrabalho», lembra Andreia 
Aires, coordenadora da Unidade de 
Planeamento, Emergência, Informação 
e Sensibilização Pública do Serviço 
Municipal de Proteção Civil do concelho.
Almada ativou, pela primeira vez, o Plano 
Municipal de Emergência. Andreia Aires 
conta que «de um dia para o outro a 
nossa vida mudou radicalmente. Tivemos 
de reorganizar-nos e definir novas 
estratégias». Além dos relatórios diários, 

Andreia Aires



DISCURSO DIRETO

7

onde era centralizada toda a informação 
relativa à pandemia, numa fase inicial foi 
necessário elaborar planos de intervenção 
para limitar o número de utilizadores 
nos parques de campismo na Costa da 
Caparica e o acesso aos espaços público, 
nomeadamente os parques infantis, 
e planear a época balnear 2020 em 
contexto de pandemia. Atualmente, a 
atividade da proteção civil no âmbito da 
Covid-19 centra-se, essencialmente, no 
apoio logístico aos centros de vacinação 
e no acompanhamento das visitas às 
estruturas residenciais para pessoas 
idosas, em colaboração com a Segurança 
Social e com a Autoridade de Saúde Local.
No domínio da saúde, «foram dois anos 
muito difíceis e exigentes para conseguir 
acompanhar o ritmo de evolução da 
Covid-19», partilha Lina Hernández, 
Delegada de Saúde Coordenadora 
da Unidade de Saúde Pública do 
Agrupamento de Centros de Saúde de 
Almada e Seixal, desde maio de 2019. 
Com informações novas a todo o instante 
e atualizações constantes das normas da 
Direção-Geral da Saúde foi necessário 
«aprender no momento. Passámos a 
trabalhar todos os fins de semana e o nosso 
horário foi prolongado. Cheguei a ter dias em 
que entrei [na Unidade de Saúde Pública] às 
nove da manhã e saí às duas da madrugada 
do dia seguinte, nomeadamente quando 
tivemos surtos e foi necessário tomar 
decisões com as entidades parceiras. A 
proteção civil e, em particular, a presidente 
da Câmara Municipal, estiveram sempre 
connosco na tomada de decisões».

Mais civismo e reconhecimento
Helena Zuzarte, assistente operacional 
da Divisão de Limpeza Urbana da Câmara 
Municipal de Almada (CMA), também 
esteve sempre na linha da frente. «Estive 
a trabalhar durante todos os períodos de 
confinamento que atravessámos. Por um 
lado, foi bom estar a trabalhar na rua, já 
que depois o restante tempo tínhamos de 
estar em casa», confessa.  Apesar de ser 
uma mulher num universo essencialmente 
masculino, Helena Zuzarte gosta da 
profissão que exerce há quase três anos, 
por ser «dinâmica e ao ar livre», e afirma 
ter sido bem acolhida desde o início. 

«Sinto-me integrada na equipa».
Mas nem tudo é positivo. Faça frio, chova 
ou faça sol, o trabalho tem de ser feito, 
embora nem sempre seja reconhecida 
a sua importância para o bem-estar da 
comunidade. «As pessoas deviam ter um 
pouco mais de respeito por quem recolhe o 
lixo e ter mais civismo, fechar bem os sacos, 
colocar os resíduos nos contentores e não 
no chão, sem qualquer cuidado, como 
muitas vezes acontece», lamenta.
«O nosso trabalho [limpeza urbana] foi 

e é muito importante, mas, de todos os 
trabalhadores que estiveram na linha da 
frente, foi o menos reconhecido. De vez 
em quando, havia alguns populares que 
nos aplaudiam, mas foi principalmente das 
crianças que houve esse reconhecimento. 
Chegaram a desenhar-me», revela Helena 
Zuzarte com um sorriso. 

Autarquia mais próxima dos Almadenses
Com a pandemia surgiu uma nova frente 
de trabalho no domínio da intervenção 

Helena Zuzarte
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social. Rita Cunha, técnica de Intervenção 
Social, na área da promoção da saúde, 
na CMA, explica que tiveram «de dar um 
apoio complementar às pessoas com 
maiores carências económicas».
Para apoiar quem mais precisa foi 
implementada a Linha Almada Próxima 
800 10 20 40 – ainda em funcionamento, 
de segunda a sexta, das 10h às 13h e das 
14h às 16h30 –, no âmbito do programa 
Almada Solidária, através da qual o 
munícipe contacta diretamente com 
a Câmara Municipal, que direciona as 
solicitações para as diferentes entidades. 
Rita Cunha sublinha que «este canal 
de comunicação aproximou-nos da 
comunidade e deu-nos uma maior 
perceção da realidade».
«Nem sempre os tempos burocráticos 
e logísticos têm a mesma celeridade 
da resposta que pretendemos dar, o 
que cria alguns constrangimentos, mas 
tentámos sempre ir ao encontro das 
necessidades dos almadenses», afirma 
a técnica da área da intervenção social, 

que confessa que há «situações que 
nos tocam particularmente.» Um desses 
momentos foi a entrega de cabazes 
de alimentos a um agregado com 14 
elementos, desde crianças a idosos, 
em isolamento e quase todos Covid-19 
positivos, sem qualquer forma de se 
conseguirem alimentar. «Este apoio da 
nossa parte era pontual. Depois a situação 
era sinalizada e reencaminhada para a 
instituição mais próxima para que essa 
família continuasse a receber esse apoio tão 
necessário nesta fase difícil das suas vidas».
A coordenação logística dos centros 
de vacinação e, nesta última fase, 
a testagem à Covid-19, através da 
Unidade Móvel de Saúde, foram outras 
das responsabilidades da equipa de 
intervenção social da autarquia.

Apoio familiar foi fundamental
Conciliar a vida pessoal com a profissional 
foi uma das principais dificuldades 
sentidas por todas. Mãe de três rapazes, 
de 5, 7 e 11 anos, para Rita Cunha este 

período foi «de uma grande exigência». 
Para Andreia Aires e Lina Hernández, 
ambas mães com filhos em idade escolar 
e com responsabilidades profissionais na 
área da proteção civil e da saúde pública, 
o apoio familiar foi fundamental para 
poderem continuar a dar resposta num 
momento tão crítico como este.
«Acredito que esta gestão foi mais difícil 
para as mulheres. Embora, atualmente, 
já exista uma maior partilha das tarefas 
domésticas entre homens e mulheres, 
ainda é notório que recaem sobre a mulher 
algumas responsabilidades em casa», 
afirma Rita Cunha.
Também Helena Zuzarte, devido às tarefas 
profissionais desempenhadas, teve de 
abdicar do contacto com a sua família. 
«Durante vários meses não pude estar com 
a minha mãe, a minha filha e os meus netos».

Resiliência e trabalho em equipa
Lina Hernández tem um desabafo. 
«Os profissionais de Saúde Pública 
são a linha invisível, como costumo 

Lina Hernández
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dizer, porque fazemos um trabalho de 
retaguarda – prevenção, promoção 
e proteção da saúde – que muitas 
pessoas não veem, mas que é 
necessário. Temos de dar resposta aos 
casos em 24 horas. Acompanhar este 
ritmo de trabalho tem sido bastante 
difícil. Neste momento, posso dizer que 
sou uma mulher muito mais resiliente, 
mas também mais cansada».
A entreajuda, o empenho e o espírito 
de missão de todas as entidades 
foram fundamentais, como sublinha 
Andreia Aires, «todas as entidades 
foram inexcedíveis para ultrapassarmos 
esta situação». Já Lina Hernández 
admite que aprendeu «que o trabalho 
de equipa é muito importante. Não 
conseguimos dar resposta sozinhos. 
Também fortalecemos as parcerias, 
algo positivo, que é um dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável». 
 
Igualdade: um caminho a percorrer
Há uma opinião unânime: qualquer profissão 

pode ser desempenhada tanto por homens 
como por mulheres. Helena Zuzarte, por 
exemplo, considera que «não deveria 
haver discriminação. Homens e mulheres 
que desempenham as mesmas funções 
deveriam ser tratados de igual forma».
Para Lina Hernández, que nasceu na 
Colômbia, viveu e formou-se na Venezuela 
e, por amor, veio para Portugal há 16 anos, 
«ser mulher é uma oportunidade. Sou 
feliz por ser mulher e por viver num país 
onde as mulheres podem desenvolver as 
suas capacidades. Infelizmente, há outros 
países onde as mulheres continuam a 
ser oprimidas, nos quais há violação dos 
direitos humanos e, ainda nos dias de 
hoje, grupos de mulheres são vítimas de    
práticas nefastas».
Também Andreia Aires, chefe de uma 
equipa constituída apenas por homens, 
sente-se «uma privilegiada por trabalhar 
num serviço onde há igualdade de 
oportunidades», mas «ainda existem 
alguns casos de diferenciação, o que 
faz com que as mulheres tenham de 

dar mais provas das suas capacidades 
enquanto profissionais competentes».
Na opinião de Rita Cunha, «ser mulher 
é um desafio. É exigido às mulheres, 
mas estas também têm de o exigir, 
aos maridos, aos filhos, através da 
educação e, sobretudo, do exemplo que 
é transmitido em casa».
Sobre a igualdade entre homens e 
mulheres, Andreia Aires considera que 
«ainda há um caminho a percorrer. 
(…) O que é que nós podemos fazer? 
Investir na educação. Transmitir às novas 
gerações esses valores e princípios. 
É um orgulho ser mulher, por todas 
as conquistas que as mulheres vêm 
fazendo ao longo da história. Espero 
que as minhas filhas cresçam numa 
sociedade cada vez mais igualitária. 
Tenho muito essa esperança e trabalho 
nesse sentido».

Rita Cunha
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SER MULHER
Texto de Sandra Gomes 
Fotografias de Carlos Valadas

Maria Semedo/Cabo Verde

Elsa Krajewska/Polónia - Fotografia de Anabela Luís

Rostos e olhares que guardam 
histórias feitas de amor e coragem. 
Por vezes, ignoradas. Outros tantos 
incompreendidos. Sensíveis e, 
ao mesmo tempo, fortes. 
Um tributo a quem nunca desistiu 
e continua, todos os dias, a afirmar 
o valor de ser Mulher. 
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Susana Silveira/Portugal

Amanda Rafacho/Brasil Pabita Regmi Khanal/Nepal
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Aldina Nunes/São Tomé e Príncipe Annelien/Países Baixos

Maria Marakova/Rússia - Fotografia de Victor MendesJanice Moura/Cabo Verde
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Leslie Garcia/Colombia
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QUANDO ELAS SÃO NOTÍCIA, 
POR BONS MOTIVOS

Fomos à procura de carreiras de sucesso, trilhadas por mulheres com ligação a Almada. Da política 
à investigação, das forças armadas aos projetos online. Percursos de perseverança, de quem abriu 
caminhos para um mundo mais justo, com iguais oportunidades, numa batalha que ainda não está 
ganha para a maioria das mulheres. 

Mafalda Sena

Texto de Margarida Leal  Fotografias de Anabela Luís

Desenhar Iates e outras senas saudáveis  
Não, não é um erro. Senas Saudáveis é o nome do negócio online 
de Mafalda Sena, que ganhou visibilidade no concurso televisivo 
Master Chef. Uma jovem de Almada, com orgulho, a quem não 
faltam ideias.
«Sou arquiteta e trabalho num estaleiro naval, em Sarilhos 
Pequenos (Moita), onde desenhamos e construímos iates em 
fibra de carbono.» Já houve clientes que lá entraram e lhe pediram 
um café, por ser a única mulher da equipa. Sorri e confessa que 
não tem «essa coisa da perseguição, tento sempre ver o lado 
bom da vida».
Assume-se como racional, exigente consigo mesma e enérgica. 
«A minha cabeça está sempre a tentar criar novas ideias.» Mas, 

nem sempre foi assim. «Era aquela criança que vinha da escola, 
lanchava, dormia a sesta e levantava-me para jantar. Já não era só 
o ser rechonchuda, as análises já não estavam muito bem.»
Como é também muito decidida, cozinhou a sua própria mudança. 
«As minhas irmãs iam comprar roupa, eu gastava a mesada com 
um treinador pessoal», recorda Mafalda, que apostou ainda numa 
reeducação alimentar. Passou a ser a sua própria chef. Mas, na 
verdade, sempre quis meter as mãos na massa.
Neta de duas cozinheiras "de mão cheia", uma mais requintada, 
outra mais tradicional, assim que a deixaram usar as facas, 
passou a encostar a barriga ao balcão da cozinha. «O que eu 
adorava estar com elas a cozinhar ao fim de semana», relembra.
Depois, quis reinventar receitas tradicionais, retirando os 
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Maria Halperne Diniz

ingredientes menos saudáveis. Foi assim que nasceu o projeto 
Senas Saudáveis, através do qual quis «mostrar às pessoas que 
é fácil continuar a cozinhar e a comer coisas que sabem bem.
E ser feliz».
O Master Chef foi outro desafio que nem teve tempo de marinar. 
Interrompeu as férias para vir a um casamento, fez o casting e 
entrou. Porquê? Porque «para o meu círculo de amigos e família, 
eu sou a que cozinho melhor, mas isso não chegava». Quis provar 
a si mesma que outras pessoas, isentas e com experiência, 
teriam a mesma opinião. 
Entretanto, criou um preparado para bolachas saudáveis e outro 
de pão, à venda nas lojas Celeiro, e um sem número de receitas 
no portal da Bimby. Este ano, quer lançar um livro de receitas 
infalíveis e dizer sim ao Diogo, com quem vai casar em junho. 
E sim, ficam a viver em Almada.
 
A primeira mulher Comodoro da Marinha Portuguesa
Sente a responsabilidade de quem está a abrir um caminho. Mas, 
para Maria Halpern Diniz, a primeira mulher no posto de Comodoro, 
«o grande passo foi dado quando a Marinha e os outros ramos das 
Forças Armadas abriram as suas portas às mulheres».
Foi há 30 anos e «a partir desse momento era só uma questão de 
tempo até chegarmos aos lugares mais elevados da hierarquia».
No seu caso, era já médica quando concorreu e foi selecionada. 
Estávamos em 1997. Fez o curso de formação de oficiais, na 
Base Naval de Lisboa, no Alfeite, onde esteve vários anos, em 
diferentes cargos. 
Atualmente, é Diretora de Saúde da Marinha. Defende a 
«igualdade de oportunidades», apesar de nunca se ter sentido 
discriminada. Não acredita que há uma forma mais feminina ou 
masculina de exercer um cargo. «Há mulheres ríspidas e duras e 
homens que são um coração de manteiga».
Mas deixa um conselho: «pode haver funções que achamos que 
são melhores, outras piores, mas é preciso ter brio e orgulho no 
que se faz, mesmo que não seja isso que queremos. Se formos 
bons, pode surgir uma oportunidade.»
Para si, a igualdade entre géneros é um caminho. 
«Se recuarmos duas ou três gerações, eram raras as mulheres 
que trabalhavam. Isso foi-se alterando», assegura, levantando 
com prontidão militar duas questões pertinentes. E divisão das 
tarefas domésticas e de outro trabalho não quantificado? E os 
salários diferentes ao nível de algumas tarefas ou cargos?
Alguém lhe chamou a atenção para as diferenças de 
vencimentos nas direções de uma empresa. O dos responsáveis 
dos Recursos Humanos, por exemplo, são inferiores ao de 
outros sectores. Porquê? São exercidos maioritariamente por 
mulheres. Nos supermercados, os homens estão no talho e as 
mulheres nas peixarias. E mais uma vez as tabelas indicam que 
os ordenados dos talhantes são superiores aos das peixeiras. 
«São diferenças de que não nos apercebemos e que têm de 
ser esbatidas.»
Mãe de quatro filhos, Maria Halpern Diniz, diz que teve sempre 
um marido que a acompanhou, mas que também se socorreram 
do apoio da família alargada. «Nenhuma das carreiras tem de 
ficar para trás. Ambos devem ter aspirações.»

Quando falamos em família, a voz sobe de tom e o formalismo 
desfaz-se como a espuma do mar, apresentando-nos as 
memórias de uma menina feliz, que aprendeu a nadar na Costa 
da Caparica, com o próprio Marcelino, o banheiro que deu nome 
à praia. É ela que nos lembra que é preciso proteger a Costa e os 
seus valores naturais.
«Tenho muito boas recordações da Costa de Caparica», remata a 
primeira mulher Oficial General da Marinha Portuguesa, que ainda 
hoje ali conserva um refúgio.

Um nariz eletrónico que fareja o cancro
«A minha mãe foi das primeiras mulheres da carreira de 
investigação em Portugal», conta Cecília Roque, investigadora 
e professora associada do Departamento de Química da FCT 
NOVA, na Caparica.

“(...) era só uma questão de tempo até 
chegarmos aos lugares mais elevados 
da hierarquia”
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Cecília Roque

Acompanhava-a para o laboratório nas férias escolares e assistia 
ao trabalho dos investigadores, a observar e a desenhar as 
amostras ao mesmo tempo, porque na época não havia câmaras 
nos microscópios. «Era fascinante», afirma.
O pai apoiava imenso. Ficava com os filhos enquanto a 
investigadora, bióloga e parasitologista, viajava para recolher 
amostras em climas tropicais. 
No início da carreira, «houve alturas em que senti que alguns 
homens não queriam trabalhar comigo, porque não queriam ser 
liderados por uma mulher». 
E hoje, às vezes, ainda é preciso forçar. Nas conferências 
internacionais, onde os oradores são, na esmagadora maioria, 
homens, «é preciso fazer um esforço, e eu tenho-o feito, para que 
a organização consiga um gender balance (equilíbrio de género) 
perfeito. Quanto menos as mulheres aparecem, menos se 
lembram que as investigadoras existem.»
Nos cargos de direção e de gestão, «vemos sempre mais caras 
masculinas», porque «montou-se um sistema em que essas 
pessoas têm de viver para o trabalho. E não é assim. Reconheço 
em mim capacidade de assumir estes cargos, mas se me pedem 
para ter disponibilidade a qualquer hora, eu digo não. Acho que 

está aqui o problema, é uma questão organizacional, cultural.»
A equipa que lidera é composta por 20 pessoas, homens e 
mulheres, a trabalhar em sete projetos. O mais conhecido é 
o nariz eletrónico, que recebeu uma bolsa de 18 meses do 
Conselho Europeu de Investigação, para a validação pré-clínica 
de resultados preliminares. Espera-se que este nariz possa 
detetar cancros de bexiga, analisando o ar de amostras de urina.
Comunicar ciência é preciso, para que as pessoas saibam o 
que se faz e que a investigação demora tempo. As vacinas 
Covid-19 são um exemplo. «Aquela tecnologia já existia, alguém a 
desenvolveu durante muitos anos.»
É preciso planear ao detalhe o trabalho experimental, analisar 
resultados, escrever artigos científicos, tratar de patentes, 
submeter candidaturas para financiar a investigação. «Esta é a 
nossa vida.» 
Mas falta apoio, sobretudo do Estado português. «Não podemos 
só viver de projetos europeus», até porque «este é um mundo 
muitíssimo competitivo. Temos pessoas preparadas, mas às 
vezes não temos dinheiro para uma pipeta».
 
«Não me deixei abater: lutei»
Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista, 
chega pontual à entrevista. Vestida de preto e branco, fala com 
clareza sobre a igualdade entre homens e mulheres e com 
emoção sobre Almada, onde viveu dos 14 aos 30 anos.
«Almada reforçou o meu sentimento de pertença à comunidade e 
fez-me olhar para a política como uma missão». Não esquece os 
tempos em que a fome entrou pela casa dos colegas de escola, 
quando a Lisnave encerrou. Nem os professores da Anselmo de 
Andrade, que perceberam que «a escola era um elevador social». 
Tão pouco as tertúlias acesas no bar Acerca da Noite, «do Jorge e 
da Inês», nem no Ponto Final, da Joana e da Luísa. 
Foi aqui que convocou a greve e a manifestação contra a Prova 
Geral de Acesso, que foi delegada de turma, que imaginou que 
as bandas de garagem dos amigos iriam correr mundo. «A minha 
ligação a Almada continuará». 
Reconhece neste território «um sentimento muito grande de luta, 
de participação», que a liga à sua família materna, historicamente 
do PCP.
Formou-se em direito e entrou na política pela mão do irmão mais 
novo. «Disse-me que tinha de ir fazer a campanha do Sampaio, 
um nome histórico na casa dos meus avós, porque tinha sido 

"No início da carreira, «houve alturas 
em que senti que alguns homens não 
queriam trabalhar comigo, porque não 
queriam ser liderados por uma mulher».”
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Ana Catarina Mendes

advogado de vários presos políticos na Marinha Grande». 
Estávamos em 1991. Mas Cavaco Silva ganha com maioria 
absoluta. Aí «perguntei ao meu irmão: como me inscrevo na 
Juventude Socialista?»
Tem orgulho de ter participado na «conquista da despenalização 
da interrupção voluntária da gravidez», de se ter batido para que a 
violência doméstica fosse crime público e promete trabalhar para 
a conciliação da vida familiar e profissional.
Aos 49 anos, não esconde que deu de caras mais vezes do que 
esperava com o machismo. «Mas não me deixei abater: lutei.» 
«A luta pela dignidade do ser humano é uma tarefa de todos os 
dias», lembra a deputada, sublinhando que: «hoje a composição 
do parlamento traz-nos outra vez o discurso racista, xenófobo e 
discriminatório, também em relação às mulheres».
Garante que os filhos, um rapaz e uma rapariga, fazem as 
mesmas tarefas em casa, «em nada os diminui, pelo contrário». 
A sua mulher coragem é a mãe. «Criou quatro filhos, sozinha, 
numa sociedade machista e, com serenidade, tranquilidade e 
uma grande perseverança, foi um exemplo de emancipação, 
que fez na vida o que tinha para fazer, com as limitações que a 
ditadura lhe impôs, mas aproveitando todas as oportunidades 
que o núcleo familiar e a Revolução de Abril lhe deram.»
Não tem pejo em destacar como referência a deputada, Odete 
Santos, do PCP. Mas tem mais referências –Natália Correia, 
Helena Roseta, Maria de Belém ou Inês de Medeiros.

«O poder local, pela proximidade que tem às pessoas, pela 
facilidade de conhecer os casos e pela facilidade de ir até às 
escolas tem um papel preponderante» na construção de uma 
sociedade mais justa, remata.

"A minha mãe criou quatro filhos, 
sozinha, numa sociedade machista e, 
com serenidade, tranquilidade e uma 
grande perseverança, foi um exemplo 
de emancipação, que fez na vida o que 
tinha para fazer, com as limitações que 
a ditadura lhe impôs."
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UMA MERCEARIA 
AMIGA DO AMBIENTE

Texto de Inês Lopes
Fotografias  de Victor Mendes

Entrar na Grandma ś House é como regressar à infância. O espaço impecavelmente decorado 
relembra uma mercearia antiga, onde o atendimento é a chave do negócio e os produtos são sempre 
bons. Ana Mouronho está à frente do negócio - uma mercearia sustentável - «este projeto foi criado 
para partilhar a nossa paixão por alimentação saudável e ao mesmo tempo ajudar o planeta». 

A Grandma´s House “nasceu” no Green Market de 2018, quando 
Ana e a sua sobrinha Raquel fizeram sucesso com a venda de 
Compotas e Manteiga de Amêndoa - uma forma de lidarem com 
os excedentes da horta particular. Foram crescendo de mercado 
em mercado, até que a pandemia de 2020 obrigou ao fecho 
dessas atividades. Sem local onde pudessem vender os produtos 
e recorrendo apenas à Internet, Ana e Raquel começaram a busca 
por um espaço que permitisse continuar o projeto. Sem formação 

no setor e com empregos noutras áreas, a ideia inicial seria uma 
loja pop-up, que apenas durasse um mês. Contudo, mudaram 
rapidamente de ideias e a 11 de dezembro de 2020, abriam 
oficialmente a mercearia Grandma´s House, que veio para ficar. 
 
Na parede estão penduradas várias fotografias de família, dos 
avós e bisavós da proprietária, que fazem justiça ao nome do 
negócio, «Grandma´s House» (casa da avó). É uma homenagem 
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às origens e à infância de Ana. Neste espaço, cuja decoração 
mantém muitos elementos da loja original, podem encontrar-
se os mais variados produtos. Numa das paredes, encontra-se 
uma seleção de vinhos de excelência, do outro lado da loja, as 
granolas produzidas por Ana estão perfeitamente dispostas em 
recipientes de vidro e, no balcão, os cestos cheios de pão não 
deixam ninguém indiferente. 
 
Toda a escolha de produtos é feita por Ana, que garante a sua 
qualidade, «é uma busca constante e é um mega desafio, ir à 
procura de produtos, conhecê-los e conseguir que os tragam 
para Almada. Eu procuro produtos muito distintos de muita 
qualidade e com produções pequeninas». A preferência passa 
por produtores nacionais, com produções mais pequenas e 
de grande qualidade, que garantem que o melhor chega ao 
consumidor. A seleção de oferta passa pelas granolas, compotas 
e manteigas de amêndoa, produzidas por Ana, bem como 
seleções de queijos, vinhos, chás biológicos, frutos secos a 
granel, conservas, biscoitos, champôs sólidos, sabonetes e, claro, 
o popular pão de fermentação lenta que faz muito sucesso. 
Para além da procura pelos melhores produtos para os clientes, 
a filosofia desta casa passa também por uma política ecológica 
de não desperdício. De forma a proteger o meio ambiente, a 
utilização de plástico foi reduzida ao mínimo possível, sendo 
utilizado preferencialmente o vidro. «Nós fazemos reutilização 

do vidro, ou seja, os nossos clientes levam uma granola hoje e 
pagam um preço e se voltarem amanhã eu vou descontar o valor 
do frasco. Criamos um valor para o frasco e assim a embalagem 
vai ser reutilizada». As questões ambientais são uma das maiores 
preocupações da Grandma´s House, que faz o que está ao seu 
alcance para proteger o meio ambiente e ajudar o planeta.  
Mostrando-se sempre disponível para ajudar, o atendimento 
de Ana é um dos pilares do negócio. A simpatia e atenção que 
dedica a cada cliente, e que são cada vez mais raros nas grandes 
superfícies, vincam a diferença entre a Grandma´s House e 
outros negócios. «A grande diferença - eu quero acreditar - é o 
atendimento. Eu gosto muito, mas mesmo muito do atendimento 
ao público e é por isso que estou aqui. Eu identifico-me e gosto 
da relação com as pessoas.» O negócio atrai diversos tipos de 
clientes, que surgem em busca de produtos sustentáveis e de 
grande qualidade. 
 
Apesar da loja física, a Grandma´s House nunca largou as origens, 
continuando a participar no Green Market uma vez por mês. Os 
seus produtos encontram-se também disponíveis para venda 
online e é através das redes sociais que o negócio chega a cada 
vez mais pessoas. 

Rua Lourenço Pires Távora, 1A, Almada
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Não foi uma boa segunda-feira. As duas salas quase vazias e, 
por volta das três e meia, quando nos sentámos a conversar, 
Benilde tinha em cima da mesa um pequeno monte de papéis. 
Quadrados rasgados à mão, com os pedidos que tinham 
chegado à cozinha. Vinte e cinco almoços, «só 25…», havia de 
dizer mais adiante sem nunca perder o sorriso.
Numa esquina da Romeira, com o muro da Base do Alfeite logo 
ali ao lado e o rio que se deixa adivinhar bem perto, aquela casa, 
com as paredes exteriores já gastas e a revelar restos de um azul 
antigo, é como que um troféu para Benilde. Uma saborosa vitória. 
Benilde Monteiro Macedo, Tia Bé ou apenas “tia” para os mais 
chegados, nasceu na Cidade da Praia há quase 74 anos e chegou 
a Portugal em 1973, já casada. Entre filhos e enteados criou sete, 
numa vida inteira de conquistas e derrotas. 

Trouxe de Cabo Verde as receitas da mãe, sobretudo uma 
cachupa que foi adaptando ao gosto dos clientes, e a paixão pela 

Texto de Paulo Tavares 
Fotografias de Florbela Salgueiro

cozinha. Abriu o primeiro restaurante em 1975, mas nada correu 
bem. Havia de repetir duas ou três vezes, ao longo da conversa, 
uma frase: «sofri muito». Na primeira vez, quando ia começar a 
falar do que se passou em 1975, sorriu, escondeu o rosto com 
as mãos e disse «agora não vou aqui contar a minha história, 
vou guardar». O sorriso, afinal, era malandro e Benilde regressou 
a esse tempo. «Primeiro foi o pessoal da Lisnave, que estava 
sempre a comer fiado e não pagava, depois foi o prédio, que não 
tinha condições e a Câmara mandou fechar, foi abaixo. Perdemos 
o restaurante, a casa, tudo. Ficámos na miséria».

Foi o primeiro tombo. Segui-se um tempo de dificuldades e de um 
longo jogo de teimosia com o marido. Ela queria trabalhar, mas 
ele não deixava, insistia que Benilde tinha que ficar em casa «para 
tomar conta das crianças».
De ideias fixas, passou a ir trabalhar às escondidas, enquanto 
deixava os miúdos com uma vizinha. «Eu trabalhava em casa de 

TIA BÉ 
OU A LUTA 
DE BENILDE 
CONTRA 
O DESTINO
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senhoras, lavava escadas e isto e aquilo… E ele nunca deu conta 
disso.» Mas, o grande truque de ilusionismo de Benilde ainda 
estava para chegar. Uns tempos depois, conta com o sorriso de 
quem ainda saboreia essa vitória antiga, trabalhou «quase um 
ano com o mesmo patrão que ele. Ele trabalhava como capataz, 
numa obra em Setúbal e eu trabalhava numa quinta, no Feijó. 
Tudo para a mesma empresa, para o mesmo patrão. Quando 
ele chegava a casa, eu já lá estava. Tirava as botas, vestia outra 
roupa, ficava toda bonita e ele nem desconfiava.»
O jogo acabou quando recebeu um convite para ir trabalhar 
para a Lisnave, onde já trabalhava o marido. «Houve uma amiga 
que me convidou e eu pensei: ‘o que é que eu vou fazer? O meu 
marido trabalha na Lisnave e eu também vou para lá trabalhar, a 
gente vai encontrar-se, vai ter problema’. Mas, só o dinheiro dele 
não chegava para nada. Chamei-o e disse-lhe: ‘eu vou mesmo 
trabalhar. Fui chamada para trabalhar na Lisnave e tenho de ir’. E 
ele insistia, ‘não vai nada trabalhar, quem é que toma conta das 

crianças?!’. E eu disse: ‘a vizinha toma conta das crianças’ - a 
mesma vizinha que já estava farta de tomar conta das crianças, 
porque eu já trabalhava sem ele saber. E ele lá disse ‘então está 
bem. Tu és teimosa. Se a vizinha tomar conta, podes ir’ (risos).»
 
Esta fibra sofreu um enorme rasgão poucos anos depois. «Eu sofri 
muito. O meu marido morreu tinha 42 anos, muito novo. Fiquei 
com os meus cinco filhos e com mais dois que a gente criou. Já 
conta sete, não é fácil. Mas, nunca dormimos sem comida, graças 
a Deus.» Foi na fé que encontrou forças para lidar com o que a 
vida lhe foi atirando. «Dormi na barraca - não tenho vergonha, 
nem nojo -, sempre tive fé. Não há nada como ter fé.»

Benilde olha para essa montanha-russa de sobrevivência, 
na Almada dos anos 1970 e 1980, com uma desconcertante 
naturalidade. «Vai abaixo, levanta. Vai abaixo, levanta. Tem que 
ser assim. A minha mãe disse-me sempre que a vida de um 
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negociante é assim. Já fui ao zero, com roubo e depois levantei-
me outra vez. A vida é assim. Se calhar, quem roubou também 
precisava. Nunca desejei mal para eles. Deus toma conta.»
Já viúva, no pior dos tempos, confessa que chegou a quebrar.
«Os meus filhos, às vezes, diziam assim: ‘ó mãe, não chora’, mas 
há um ponto em que uma pessoa tem que chorar, depois há uma 
altura em que tem de parar, porque o choro não adianta nada.»

E foi à família e aos amigos que foi buscar forças e dinheiro para 
se levantar. «O povo ajudou-me. Daqui de Almada, de Lisboa, 
de França, todos me deram a mão até que eu me levantei. Não 
tinha dinheiro, mesmo. Se tivesse estado sozinha, sem ajuda, 
já estava morta. Fui a França e trouxe 1500 contos [cerca de 
7500€], foi o povo que ajudou, amigos, família do marido. 
Uns deram 500 francos, outros 1000 francos. A carteira veio 
assim…» Com um brilho nos olhos, faz um gesto com as mãos, 
como se segurasse uma carteira gorda de notas. «1500 contos 
já era dinheiro! Foi uma grande ajuda. Esse dinheiro é que foi 
para abrir um novo restaurante.»

Depois de 20 anos de Lisnave, «6 anos na limpeza e 14 no 
refeitório», Benilde ousou voltar a sonhar e hesitou. «Estava 

“Trabalhava em casa de senhoras, 
lavava escadas e o meu marido nunca 
deu conta disso. Quando ele chegava a 
casa, eu já lá estava, toda bonita e ele 
nem desconfiava.”



deitada na cama e pensei: ‘agora que estou sozinha é que vou 
abrir um restaurante? vai ter problema. Deixa de sonhar, esquece 
o restaurante’. Mas, nunca saiu da cabeça.» Nem quando o chefe 
dela na Lisnave a desanimou. «Um dia disse ao meu gerente: ‘Sr. 
Zé, vou abrir um restaurante’. Já tinha 12 mil contos e pensava que 
isso chegava para abrir a casa. E o Sr. Zé disse assim: ‘não penses 
nisso, Benilde, ter um restaurante não é o que tu estás a pensar’. 
E, com aquela conversa, desisti outra vez».
A vida que me vai contando, entre lentas garfadas de peixe cozido 
com batatas, nunca a deixou aprender a ler ou a escrever. Sabe 
o quanto baste para conferir as contas do restaurante e para ter 
chegado a ter abertas quatro casas no concelho de Almada. Tudo 
começou, ou recomeçou, num dia de febre. «Estava no refeitório 
da Lisnave, cheia de febre. Aquilo é um carrossel, com uma fila 
de mais de 1500 homens para almoçar e disse: ‘Sr. Zé, hoje não 
posso ir para a linha, não aguento estar em pé’ e ele respondeu-
me ‘se não aguenta, mete baixa, se não estiver cá, não faz falta’. 
Foi aí que decidi mesmo abrir o restaurante. Estive um ano sem 
vencimento, mas lutei pelo que queria. Não foi fácil».

Sem nunca perder o fio à história, apesar de ir dando ordens e 
indicações a empregados e fornecedores, Benilde relembra os 
primeiros tempos do seu regresso ao negócio. Mais uma vez, não 
foi fácil. «Quando abri o restaurante, tinha a minha filha pequenina, 
com 13 anos, a minha afilhada e a Carla Tavares, aquela que corre, 
não sei se conhece…» Sim, claro, estamos a falar de uma atleta 
olímpica. Feito esse esclarecimento, regressa a memória. «A casa 
encheu. Com três crianças e eu sozinha na cozinha. Um dia, entrou 
na cozinha um engenheiro da Lisnave e outro colega. Era dia de 

cozido à portuguesa e ficaram a ajudar. Era eu na grelha e eles a 
empatar o cozido. E ele disse ‘Benilde, tu és atrevida!’ (Risos) Ora, 
se não fosse atrevida, não tinha o restaurante.»
Com olhar no passado, lembra os tempos que passou acamada, 
com dores e sem poder andar, depois de trabalhar nas obras deste 
segundo restaurante. «Eu passei mal. Fiz obras, depois veio o fiscal 
e fechou as obras, depois fiquei quase dois meses paralisada em 
cima da cama.» Nada que lhe tire o sorriso, que regressa quando 
relembra que conseguiu retomar as obras, com a visita de um outro 
fiscal. No dia em recomeçaram os trabalhos, o fiscal que tinha 
embargado as obras foi visitá-la. «Chegou lá e disse-me: ‘Tu sabes 
muito. Vais conseguir tudo o que querias da vida.» E conseguiu. 

Benilde está do outro lado da mesa, já com o peixe meio frio 
de tanta memória quando a conversa passa por umas queixas 
sobre uma multa durante a pandemia, por ter o restaurante 
aberto depois das 22h30. Foram tempos complicados, em que 
aproveitou para fazer obras na casa. Só mais tarde fez contratos 
com Uber e Glovo. «Mas, só isso não dava resultado, é pouco».
Com os confinamentos, o restaurante ficou quase sem 
empregados. Não despediu ninguém, mas foi cada um à sua 
vida. «Um foi para França, outro para o Luxemburgo e outro para a 
Holanda, porque ganhava mais e tinha lá família. A única que ficou 
foi esta senhora, que já está cá há 13 anos. É cozinheira. Os outros 
todos trabalham com recibo verde».
Como em muitos outros restaurantes, a equipa é flexível e vai 
variando conforme os dias. Benilde não se atrapalha. «Se não 
tenho empregados, chamo a família. Mas, depende dos dias. 
Hoje foi fraco. Só 25…».

24
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Nesta edição, assinalamos o Dia Internacional da Mulher - 8 de 
março -, com a oferta de uma ilustração original da jovem artista 
almadense Pitanga (Joana Rodrigues). Ao longo de todo o mês 
e um pouco por todo o concelho, temos música, exposições, 
ciclos de debates sobre temas como a igualdade de género, 
a multiculturalidade, a cultura cigana e a violência doméstica, 
encontros e uma mostra de sabores e saberes das empreendedoras 
do projeto "Bigfish, do Better Be Better", dinamizado pela ADSUMUS 
– Associação de Imigrantes de Almada. 
 
No dia 8 de março, vai poder visitar, na Praça S. João Baptista, a 
exposição "De Pleno Direito e à Luz da Igualdade" - uma mostra 
de cartazes que desconstroem ideias feitas e traduzem visões 
desiguais de homens e mulheres, dinamizada pelo Movimento 
Democrático de Mulheres. Ainda nesse dia, a praça será animada 
por vários momentos culturais como as Cantadeiras de Essência 
Alentejana, uma leitura de excertos de uma peça de Cláudia Dias 
e de poemas de mulheres e sobre as mulheres e as suas lutas, e 
ainda as Batucadeiras, Show d'Africa AdSumus.
Ao longo do mês, poderá visitar outras exposições, como 
"Memória e Feminismos - Percursos de Mulheres do Distrito de 
Setúbal", projeto desenvolvido pela UMAR, Mulheres Pescadoras, 
de Stella Maris Vallejo, ou "Às Mãos Delas". 
 

ALMADA CELEBRA A MULHER

O ponto alto deste mês, em que a CMA homenageia a Mulher, 
está marcado para o dia 13 de março. Oito mulheres em palco – 
Ana Bacalhau, Katia Guerreiro, Luana Kozetti, Patrícia Antunes, 
Patrícia Silveira, Rita Redshoes, Sofia Escobar e Viviane – na 
sala da Academia Almadense, num concerto único Uma Mulher 
não chora. Trata-se de uma ideia original de Renato Júnior, que 
assina a maioria das canções, reinventa temas de algumas das 
convidadas e assegura a direção musical. 

É também através das canções que o espetáculo Mulheres do 
Sul - 20 de março, Teatro Municipal Joaquim Benite - reflete a luta 
das mulheres e o processo de transformação de mentalidades, 
entre 1920 e 1980, nos países Latino-Americanos, como Chavela 
Vargas, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Elis Regina e Maria 
Bethânia, nas vozes de Adriana Queiroz e Luanda Cozetti. 

Há ainda atividades físicas, como pilates e treino outdoor, 
em vários espaços do concelho – Jardim Urbano da Costa da 
Caparica, Parque Multiusos da Sobreda, Jardim do Complexo 
Municipal dos Desporto, no Feijó, Parque Urbano do Fróis, na 
Caparica – com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar. 
 
Descubra a programação completa na Agenda de março.
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BREVES

POLIDESPORTIVO AMPLIA 
OFERTA NA CAPARICA
Com a renovação do pavilhão 
Polidesportivo está concluída a primeira 
fase do Nova Sports Club, o complexo 
desportivo do Campus Universitário do 
Monte da Caparica. Para já, está disponível 
para as equipas da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia (FCT) NOVA e da Cooperativa 
Egas Moniz, mas poderá ser usufruído em 
breve por toda a comunidade. 
 
Este investimento faz parte da renovação 
do Campus da FCT, integrando um projeto 
mais abrangente: o Almada Innovation 
District. «Temos trabalhado muito para que 
o Innovation District seja uma realidade. 
Este é um primeiro passo (…) fundamental 
para dar este sinal de vitalidade e de 

Já reabriu o parque de estacionamento 
recentemente alvo de requalificação, 
no Laranjeiro, situado entre a Rua Diogo 
Gouveia e a Rua Borges do Rego, junto à 
paragem do Metro Sul do Tejo, na Av. 23 
de Julho.

Com uma oferta de 138 lugares 
gratuitos, o objetivo é promover a 
mobilidade sustentável, através da 
utilização dos transportes públicos 
disponíveis nas redondezas.

Esta intervenção, que prevê ainda a 
renovação da área envolvente com a 
criação de zonas verdes, insere-se na 
estratégia municipal de reordenamento 
das bolsas de estacionamento e de 
requalificação do espaço público.

que está a acontecer», realçou Inês de 
Medeiros, presidente da Câmara Municipal 
de Almada, na abertura do Polidesportivo. 

Maior complexo de Padel da grande Lisboa
No Polidesportivo podem ser praticadas 
modalidades como basquetebol, voleibol, 
futsal ou ténis, sendo que o objetivo é 
criar melhores condições para a prática 
desportiva, apoiando os estudantes atletas 
e promovendo a atividade física, o lazer e um 
estilo de vida saudável.
Além do Polidesportivo, o novo espaço 
desportivo terá o maior complexo de campos 
de Padel cobertos da Área Metropolitana de 
Lisboa - 10 campos, já em construção, cuja 
gestão estará a cargo da RacketsPro.

PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO 
NO LARANJEIRO

As famílias que visitem o Jardim dos 
Caranguejais, na freguesia da Cova da 
Piedade, podem contar agora com um 
parque infantil.

Um baloiço inclusivo com assento ninho e 
um equipamento combinado com baloiços 
tradicionais, escorregas e redes de trepar 
esperam as brincadeiras das crianças que 
podem usufruir deste espaço, inaugurado 
a 26 de fevereiro. O investimento municipal 
rondou os 75.500 euros.  

NOVO PARQUE INFANTIL

O Carvalho-cerquinho, a olaia ou o 
jacarandá são algumas das espécies de 
árvores plantadas no mais recente espaço 
verde comunitário, na Quinta da Carcereira, 
Sobreda, que irá contar com 30 árvores e 
500 arbustos. 

Esta é uma iniciativa da Associação de 
Moradores da Quinta da Carcereira e da 
Câmara Municipal de Almada, que vai 
contar com o envolvimento da comunidade 
local para a conservação do espaço.

A QUINTA DA CARCEREIRA 
ESTÁ MAIS VERDE 
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NAÍDE GOMES 
“DESAFIEM-SE, 
AS MULHERES 
SÃO INIGUALÁVEIS”

Distinguiu-se no atletismo, representando Portugal 
nas olimpíadas de Sydney, Atenas e Pequim. 
Retirou-se das grandes competições, assumindo 
que a sua pista de atletismo apenas mudou de 
forma, uma vez que os horizontes permanecem 
amplos e a trajetória bem delineada. Naide Gomes 
é mãe de dois rapazes, fisioterapeuta de profissão 
e a partir de um local que lhe é marcante, o Parque 
da Paz, partilha um pouco do que deu a Almada e 
do que Almada deixou em si. 

Era uma criança quando veio viver para Almada. Como 
descreveria o seu processo de adaptação e que recordações 
guarda desses tempos?
É verdade, tinha apenas nove anos quando vim viver para 
Almada. Vim com a minha irmã. A minha mãe já cá estava. Foi 
uma mudança muito radical, que nos custou imenso, porque 
deixámos lá a minha avó e os nossos amigos. Deixámos o nosso 
mundo para conhecer um outro mundo. Éramos crianças e 
esperávamos encontrar um lugar mágico. Evidentemente que 
não foi bem assim. Mas apesar desse choque inicial, a adaptação 
acabou por ser muito fácil, até porque fomos, felizmente, muito 
bem recebidas nas diferentes escolas em que estudámos. 
Visualmente, tudo era diferente naquele tempo, mas as pessoas 

mantêm-se iguais. Devo dizer que a Almada de hoje está mais 
desenvolvida e que melhorou muito. Por exemplo, o Parque da 
Paz, que eu costumo dizer que é a minha segunda casa, sofreu 
uma grande restruturação. Está mais bonito este Parque, que 
sem dúvida é o pulmão da cidade. Almada cresceu e está de 
parabéns, porque é notória e merecida essa evolução.
 
Referiu-se ao Parque da Paz como a sua segunda casa e 
escolheu o Parque da Paz para esta entrevista. Porquê?
Este parque viu-me crescer enquanto atleta e pessoa. Guardo 
muitas recordações, porque grande parte dos meus treinos 
decorriam aqui. Naquela época, não tínhamos um local para ir 
treinar. Agora é que já existe a Pista de Atletismo da Sobreda. 
Neste parque, fazíamos treinos intensos, e posso dizer, sofridos. 
Mas devo também afirmar que foram vividos momentos 
inesquecíveis junto dos meus colegas e treinadores. Mesmo 
depois de entrar na alta competição, muitas vezes por semana 
vinha para aqui treinar. O meu treinador vinha de Sintra até 
Almada para conseguirmos realizar os treinos. Vivi em Almada até 
aos 27 anos e este era o meu parque. Ainda é. 

Viveu até à idade adulta em Almada. Foi aqui que iniciou a sua 
carreira de atleta? 
Exatamente. Tudo começou nas aulas de educação física. O meu 
professor resolveu fazer um concurso de salto em altura, entre 

Texto de Charlene Izaque 
Fotografias de Carlos Valadas



rapazes e raparigas, e eu consegui saltar 1.50cm, ganhando 
o concurso. Lembro-me que na altura o professor ficou muito 
impressionado, tendo em conta a minha idade e inexperiência. 
Eu tinha 12 anos e nunca tinha treinado. Desta forma, surgiu o 
convite por parte do professor Mota Capitão, para ingressar no 
desporto escolar. Fiquei entusiasmada com a possibilidade, mas 
simultaneamente relutante, porque o meu compromisso era com 
os estudos. Vim para Portugal para estudar. Contudo, a minha 
mãe permitiu e apoiou, na condição de as minhas notas não 
descerem. Foi assim que o atletismo chegou a mim, mas nunca 
descurando os estudos, até porque devia isso à minha mãe, que 
tanto se esforçou pelas filhas. 
 
Almada é um concelho particularmente intercultural. Essa 
interculturalidade teve impacto no seu crescimento? 
Trouxe-lhe benefícios, incentivos? 
Almada é sem dúvida uma cidade multicultural e o intercâmbio 
entre culturas enriqueceu-a e teve um impacto muito positivo 
em mim. Acolher o outro e beber da sua cultura é algo que só 
pode ser salutar. A prática desportiva é um caso sério no que 
toca à interação com outras nacionalidades. Cá em Almada, o 
meu grupo de treino era composto por atletas de Cabo Verde, 
da Ucrânia, de Moçambique, entre outras nacionalidades. A área 
desportiva e, consequentemente, a diversidade cultural, trouxe-
me mais experiências, tranquilidade, abertura e riqueza.  
 
Temos vários almadenses reconhecidos, nas mais diversas 
áreas. Quer comentar este facto? E o que será necessário para 
uma criança ser bem sucedida? Bastará ter talento? 
Digo sempre que em Almada há vários talentos. Temos o exemplo 
da Telma Monteiro, no desporto, da Sara Tavares e do Carlão, na 
cultura, e da Elvira Fortunato, no campo científico. Fiquei muito 

orgulhosa, quando soube que a Elvira Fortunato foi distinguida com 
um prémio de liderança feminina em Portugal. Cheguei a conhecê-
-la e foi um prazer. Almada é uma grande cidade e eu acho que a 
multiculturalidade em muito contribui para este leque de talentos. 
A capacidade de criar está muito ligada ao facto de haver toda 
esta abertura, sem dificuldades em aceitar a diferença. Almada 
não é uma cidade fechada em si. Quanto ao que será necessário, 
para uma menina ou menino ganharem destaque, acredito que é o 
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empenho e o trabalho. A composição genética, por exemplo, pode 
ajudar bastante, mas a disciplina e o sermos apaixonados por aquilo 
que fazemos, é determinante. Também é essencial que acreditem 
em nós. Se eu não tivesse o apoio do meu professor de educação 
física, quando era criança, dos meus treinadores e da minha família, 
jamais chegaria onde cheguei.
 
Imagine que teria que planear um dia inteiro, em Almada, com 
um amigo ou amiga. O plano é surpreender. Que roteiro fariam?
Traria uma amiga minha de nacionalidade ucraniana. Bom, em 
primeiro lugar, vínhamos para este parque, o Parque da Paz, 
para fazermos um piquenique com direito a cestinha, como 
nos filmes. Já o fiz com o meu marido… (Risos). Seguíamos para 
Almada Velha, para apresentar-lhe o Cristo Rei e aquele cenário 
maravilhoso sobre o Tejo. Depois, passaríamos por Cacilhas, 
porque é um local de que guardo boas memórias. Fiz muitas 
vezes o percurso de Cacilheiro para ir treinar. Claro que, depois, 
teríamos que ir às praias da Costa de Caparica, para dar uns belos 
mergulhos. O final da noite seria passado num restaurante que 
tem uma vista fabulosa, com um pôr do sol imperdível, o Amarra 
Ò Tejo. Tenho a certeza que seria um dia fantástico e a minha 
amiga iria adorar. 

Qual a mulher que mais a inspira (círculo pessoal e mediático) 
e, em particular, para esta nova geração de meninas, jovens 
mulheres, que mensagem gostaria de deixar?
Do círculo pessoal, obviamente, a minha mãe. A minha mãe é 
tudo. Ela é o meu mundo. Do círculo mediático, a Michele Obama 
e a Madre Teresa de Calcutá. Todas elas têm em comum, o 
amor próprio, o amor ao próximo e muita determinação. Para 

estas meninas e jovens mulheres, a mensagem é que gostem 
delas próprias. Que nunca aceitem que lhes digam que são 
inferiores. Queiram saber sempre mais, é com o conhecimento 
que se alcança a emancipação. É importante, também, o 
autoconhecimento, pois ele leva-nos a grandes feitos.  Não há 
que ter medos e há que reconhecer as nossas características. 
Desafiem-se, mas sem comparações cruéis. Somos inigualáveis. 
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ESTRATÉGIA LOCAL PARA 
UMA CIDADE MAIS IGUALITÁRIA

A Direção Municipal de Desenvolvimento Social (DMDS) da 
Câmara Municipal de Almada (CMA), o concelho tem um Plano 
Municipal para a Igualdade de Género, bem como um Plano 
Municipal para a Prevenção e Combate à Violência Doméstica e 
de Género, cuja atualização está em curso, tendo um horizonte 
temporal com início em 2022 até 2025. Durante este período, 
a estratégia assentará em investir na prevenção, sensibilização 
e formação junto da comunidade educativa, dos jovens, das 
entidades locais, chegando também às equipas técnicas 
multidisciplinares. Outro objetivo previsto para a Estratégia Local é 
o desenvolvimento de um diagnóstico sistematizado, permitindo 
uma leitura rigorosa no que se refere às assimetrias de género.
«O requisito não é o género, mas sim as competências».
E na autarquia? Que caminho foi feito pela instituição e pelos 
seus trabalhadores, em matérias de igualdade de género e o 
que se perspetiva para o futuro? Em entrevista, Elsa Henriques, 
na qualidade de Secretária-Geral e Diretora Municipal do 
Departamento de Recursos Humanos, fala-nos deste trajeto.

Na gestão de recursos humanos de uma autarquia 
é determinante que não se criem expectativas 
estereotipadas quanto às funções a serem exercidas por 
um determinado género?
Não há, nem pode haver funções estereotipadas para uma 
mulher ou para um homem. Na gestão de recursos humanos 
da CMA não há concursos especificamente para uma mulher 
ou para um homem, pois o requisito não é o género, mas sim as 
competências. No que às carreiras diz respeito, posso dizer que 
há mais mulheres nas funções de Técnico Superior, Assistente 

Texto de Charlene Izaque 
Fotografia de Carlos Valadas

Cooperar na construção de uma cidade mais 
inclusiva e igualitária é um dos grandes desafios 
do município de Almada, que a 29 de setembro 
de 2020 celebrou o Protocolo de Cooperação 
para a Igualdade e Não Discriminação. Nasce, 
assim, a Equipa para a Igualdade na Vida Local 
(EIVL), que é constituída por representantes 
dos serviços municipais e por uma rede de 
entidades parceiras almadenses, tendo um papel 
determinante em questões de integração e 
igualdade, a nível concelhio.

Técnico, assim como, no grupo dos Dirigentes Intermédios. No 
que toca à carreira de Assistente Operacional, há efetivamente 
mais homens, mas também temos mulheres, a título de exemplo, 
a desempenhar a função de motoristas e a executar tarefas na 
área da limpeza de espaços verdes. Contudo, sabemos que o 
Município, como instituição pública, tem um dever acrescido, 
dando o exemplo. 

Como tem sido o percurso da gestão de recursos humanos da 
CMA no que diz respeito ao cumprimento ou adaptação das 
políticas de responsabilidade social, inerentes à igualdade de 
género? O que falta fazer?
Sinceramente, a CMA não está num patamar onde sinta que 
há muito ainda por fazer. Isto porque tem sido implementada 
a legislação nesse sentido. As contratações efetuadas e a 
formação concedida aos trabalhadores, privilegiam sempre a 
igualdade de circunstâncias entre géneros. Posso partilhar, por 
considerar interessante para o efeito, que é o género feminino 
quem mais adere às formações promovidas pelos recursos 
humanos. Realço também as possibilidades que atualmente 
a legislação apresenta e que a CMA respeita, em matéria de 
assistência à família e parentalidade. A verdade é que a legislação 
tem permitido essa igualdade. 

No período mais conturbado da Pandemia, em que foi 
obrigatório o regime de teletrabalho, foi identificado 
algum sinal de desempenho profissional desigual entre 
géneros? Ainda neste âmbito, qual a sua opinião quanto à 
nova lei do teletrabalho, que entrou em vigor este ano?
Tivemos longos períodos de teletrabalho e todos os 
trabalhadores, sem distinção de género, responderam ao 
desafio muitíssimo bem. Porém, temos relatos díspares. 
Houve trabalhadores que conseguiram equilibrar melhor que 
outros o contexto familiar e profissional. Esta situação está 
relacionada com a idades dos seus filhos. Quando as crianças 
são muito novas, a autonomia é menor e os seus pais tiveram 
que se desdobrar, necessariamente, numa multiplicidade 
de papéis. Todavia, reitero que não houve quebras de 
trabalho, bem pelo contrário. No que concerne à nova lei do 
teletrabalho, estou perfeitamente de acordo, sendo que é 
extremamente importante a conciliação entre trabalho e 
família. Assim sendo, esta é uma cultura de trabalho com 
futuro e que não se deve perder.  

30



31

EM ANÁLISE

Alcançar a igualdade de género é um assunto vigente na 
agenda social e política. O que será tão intrincado alterar? 
Que reflexão deixaria aos munícipes deste concelho, e em 
particular, às munícipes, no que toca a esta agenda ainda 
em desenvolvimento?
É uma questão de cultura e mentalidade. Como mulher e 
dirigente, julgo que o que poderá demorar mais a ser alterado, 
num sentido mais lato, é a igualdade no campo profissional. A 
tendência é considerar que esta paridade já existe, até porque 
existem as quotas de género. As quotas podem ser cumpridas, 
mas há a dificuldade maior de superar o que é imposto. Não é 
uma situação espontânea. É uma imposição legal. Infelizmente 
acho que ainda existe o racional de que a mulher não tem 
a mesma capacidade que o homem a nível de trabalho, 
coordenação ou liderança. Caso contrário, não existiriam as 
conhecidas diferenças salariais. Os homens precisam de olhar 
para as mulheres como um ser igual e as mulheres devem 
estar mais unidas, o que nem sempre sucede. Felizmente, a 
legislação evoluiu bastante em matéria de igualdade de género 
e já muito foi feito. Há que lutar pelos nossos objetivos, sempre, 
sem questionar em demasia. Somos iguais e esse equilíbrio é 
fundamental, ainda que não seja claro para alguns. 

MÉTRICAS DE GÉNERO
Departamento de Recursos Humanos da CMA 

MULHERES 

868 - 49,5%

ASSISTENTE OPERACIONAL

HOMENS 

886 - 50,5%

CARREIRAS

ASSISTENTE TÉCNICO

M -  336 H - 600 M - 13,3% H - 6,8%

TÉCNICO SUPERIOR DIRIGENTES INTERMÉDIOS

M - 12,4% H - 6,2% M - 2,5% H - 1,7%

DIRIGENTES SUPERIORES

M - 1 H - 4

Elsa Henriques
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DIA DA MULHER
Celebrado internacionalmente, o dia 8 de março é conhecido como o «Dia da Mulher» e a celebração 
desta data pretende homenagear todas as mulheres que deram a vida na luta pelos direitos da mulher 
e pela igualdade de género, bem como relembrar a importância do sexo feminino na nossa sociedade.  

Estudante de primeiro ano de enfermagem na Universidade 
Egas Moniz a Beatriz define ser Mulher numa só palavra: 
«poder». Apaixonada pela área da saúde e bem-estar, entrou 
no passado ano letivo no Ensino Superior e já sonha com um 
futuro onde possa ajudar quem mais precisa. Estuda e reside 
na freguesia de Caparica, e agrada-lhe a proximidade de 
casa à Universidade, uma vez que não se imagina a atravessar 
a Ponte 25 de Abril todos os dias. Está grata por viver nesta 
margem do rio, pela proximidade e calma que lhe proporciona.

Assinala o Dia da Mulher oferecendo flores à sua mãe, uma 
data que acredita ser importante para relembrar que ainda há 
muito a fazer pela igualdade de género. «Não é uma questão 
de queremos que as mulheres sejam superiores aos homens, 
claro que não, só queremos igualdade.» Mesmo tendo apenas 
18 anos, recorda as vezes em que já se sentiu insegura e 
ameaçada por ser mulher e lamenta que ainda muito tenha de 
ser feito para que uma mulher se sinta segura na rua.

Beatriz define as mulheres como seres humanos poderosos. 
«São tudo. A mulher é importantíssima, a mulher é vida. É a 
mulher que está sempre presente».

Beatriz Barros, 18 anos Sandra Costa, 41 anos

Nascida e criada em Angola, Sandra Costa mudou-se para 
Almada há dois anos e meio com os filhos, onde encontrou 
trabalho como camareira num hotel.  Em Angola, trabalhava 
como cabeleireira, mas as circunstâncias da vida trouxeram-
-na a Portugal, após ter sido vítima de violência doméstica. 
Residente no Laranjeiro, gosta de viver em Almada pela 
calma e centralidade. Mãe solteira, confessa que gostava 
de ter mais tempo para celebrar o Dia da Mulher como 
costumava fazer em Angola.

Sandra considera o Dia da Mulher um dia de reflexão. «As 
mulheres deveriam usar este dia para pensar e refletir que 
existem outras portas por abrir se elas lutarem». Recorda a sua 
própria história de superação e de como enfrentou os seus 
medos ao lutar pela vida que desejava para si e para os seus 
filhos. Diz que as mulheres não podem ficar caladas, precisam 
de ter força e coragem para enfrentar os seus medos e 
seguirem os seus objetivos. «Eu estou na luta, não desisto!»

Acha importante assinalar o Dia da Mulher «Para as mulheres 
não serem esquecidas, sobretudo porque há muitas 
mulheres a sofrerem». A desigualdade e discriminação de 
género é algo que observa estar ainda muito presente na 
sociedade, não só angolana, como portuguesa. Por isso, 
afirma, «não se deve desistir» da luta pela igualdade. 

Fotografias de Victor Mendes

VOXPOP
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Reside em Almada há mais de 60 anos. Nasceu em Cacilhas, 
cresceu entre Almada e Seixal e atualmente é residente da 
freguesia do Laranjeiro. Maria Amália Silvério recorda com 
saudade como foi crescer e viver nesta cidade e vê-la crescer 
ao longo das décadas. Atualmente reformada, trabalhou na 
cidade muitos anos como telefonista e comerciante.

Para Maria Amália, ser mulher é sinónimo de «força, porque 
se nós nos unirmos ninguém faz de nós o que quer. Se nós 
formos unidas as coisas conseguem-se». Acredita que a 
união é poderosa e que mulheres, juntas, constituem uma 
força que pode chegar longe e alcançar os seus objetivos. 
Confessa-se triste quando lê notícias sobre violência 
doméstica e desigualdade de género, ainda patente na 
nossa sociedade e afirma que ainda há muito que tem de 
mudar. «Todos nascemos pessoas e pessoas são iguais, e 
ainda vejo muita discriminação nesse aspeto… das pessoas 
umas para as outras».

O Dia da Mulher deve ser celebrado por todos, homens e 
mulheres, de forma a consciencializar a sociedade dos seus 
comportamentos menos bons. Ser mulher é ser realmente 
tudo. «É a mãe, é a esposa, é a amiga, é tudo o que realmente 
é necessário.»

«As mulheres são a coisa mais importante do mundo, porque 
metade da população mundial são mulheres e a outra 
metade são os filhos delas». Chegou a Almada há cerca de 
cinco anos após uma mudança brusca de vida. A cidade 
acolheu-a após receber ajuda profissional em contexto de 
violência doméstica. Ângela Pica acabou por refazer a sua 
vida na freguesia da Caparica e trabalha atualmente com 
limpezas particulares. É uma mulher ativa na comunicação 
social, ao partilhar a sua história de vida através de 
campanhas, testemunhos e entrevistas de empoderamento, 
e de superação e coragem. 

«O Dia da Mulher é todos os dias, mas já que fica assinalado 
como o Dia da Mulher, que seja o Dia da Mulher. Nós devemos 
ser mulheres todos os dias, não é só um dia por ano». Ângela 
partilha a sua história de vida na esperança de que esta sirva 
de inspiração a muitas mulheres que hoje continuam a sofrer 
em silêncio. Participa em campanhas, divulgações e ações 
nas redes sociais de forma a ajudar quem mais precisa. Para 
si, a mulher é o «sexo forte». 

Confessa já ter testemunhado demasiadas vezes situações 
de desigualdade de género, contudo «isso pode mudar 
com o respeito, a aceitação das pessoas, com o trabalho 
da comunicação social, com a exaustão de campanhas, 
entrevistas, ações e sensibilizações… Ninguém é melhor que 
ninguém». Para Ângela, celebrar o Dia da Mulher significa 
lutar pela igualdade de direitos e de oportunidades, e pelo 
respeito entre ambas as partes. 

Ângela Pica, 51 anos Maria Amália Silvério, 74 anos
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SABIA QUE?

Texto de Margarida Leal 
Fotografias do Arquivo Histórico Municipal de Almada

MARIA ROSA COLAÇO
Maria Rosa Colaço nasceu em Torrão, no Alentejo, mas quis 
ganhar mais mundo. Foi enfermeira, professora, jornalista, 
escritora, mulher de António Lille e mãe de Vasco, Maria e Sophia.

Em Cacilhas, ensinou «os filhos de pescadores, de varinas, de 
ladrões-de-coisas essenciais-ao-dia-a-dia», como escreveu, 
levando as suas cartas para Moçambique, como quem guarda 
cartas de amor. Tinha um casulo no peito, de onde haveria 
de eclodir o seu mais famoso livro "A criança e a vida" - um 
«milagre de pedagogia poética», nas palavras de Urbano Tavares 
Rodrigues.

Escreveu textos para catálogos de artistas plásticos como Albino 
Moura e para um livro do fotógrafo Eduardo Gageiro. As suas 
poesias foram cantadas pela voz de Paulo de Carvalho, Sérgio 
Godinho ou Luís Represas.

Almada atribuiu o seu nome a uma escola, no Feijó, e a um prémio 
literário. O Presidente da República, Jorge Sampaio, agraciou-a com 
o grau de Comendador da Ordem da Liberdade, a título póstumo.

Partiu em 2004, mas deixou-nos o sonho, a vida e a poesia. 



A MULHER 
 
Ó Mulher! Como és fraca e como és forte!
Como sabes ser doce e desgraçada! 
Como sabes fingir quando em teu peito 
A tua alma se estorce amargurada! 
Quantas morrem saudosa duma imagem. 
Adorada que amaram doidamente! 
Quantas e quantas almas endoidecem 
Enquanto a boca rir alegremente! 
Quanta paixão e amor às vezes têm 
Sem nunca o confessarem a ninguém 
Doce alma de dor e sofrimento! 
Paixão que faria a felicidade. 
Dum rei; amor de sonho e de saudade, 
Que se esvai e que foge num lamento!
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