Alda Correia Carvalho

P. 18

Índice

É presidente da Câmara Municipal
de Castanheira de Pera. Tem sido
uma das vozes mais destacadas
na defesa de um dos concelhos
portugueses mais atingidos pelos
incêndios de 2017.

Ana Bacalhau

P. 23

Alexandra Serrano Rosa

P. 19

Pioneira entre as mulheres
militares nas Forças Armadas
Portuguesas, após as Enfermeiras
Paraquedistas no Ultramar,
integra, desde 1992, o Corpo de
Tropas Paraquedistas na Força
Aérea Portuguesa, actualmente
Regimento de Paraquedistas,
Exército Português. Foi a primeira
– e única – mulher portuguesa a
concluir o curso de Instrutor de
Paraquedismo Militar, função que
desempenha desde 1999.

Alice Brito

P. 20

Advogada, escritora, cronista,
activista política e defensora da
causa feminista. Em 2019, lançou
o seu terceiro romance, focado na
vida das mulheres durante o
Estado Novo.

P. 21

P. 24

P. 22

P. 28

Historiadora e arquivista.
Directora do Arquivo Histórico
Ultramarino e investigadora
auxiliar do Centro de História da
Universidade de Lisboa.

Ana Cristina Silva

P. 25

Escritora, professora e psicóloga,
é especializada em Aprendizagem
da Leitura e Escrita. Enquanto
romancista, conquistou alguns
dos mais importantes galardões
literários nacionais, incluindo o
Prémio Urbano Tavares Rodrigues
(2012) e o Prémio Literário
Fernando Namora (2017).

P. 26

Escultora e criadora de objectos
em materiais nobres e não nobres,
é uma das mais conhecidas
designers de jóias portuguesas.
Valorizou a introdução de
materiais «pobres» na joalharia,
tem participado em múltiplas
exposições individuais e
colectivas, em Portugal e no
estrangeiro.

P. 29

P. 27

A

Terapeuta da fala, tem trabalhado
com base na psicologia dinâmica.
Fundou um colégio de ensino
básico particular, de grande
sucesso, que foi pioneiro na
inclusão de crianças com
necessidades educativas
especiais. Trabalhou
simultaneamente no Centro de
Saúde Mental Juvenil e Infantil de
Lisboa. É filha de Marcello
Caetano, último presidente do
Conselho durante o Estado Novo.

Ana Maria Viegas

P. 30

Galerista, é a fundadora e
directora da Galeria Ratton desde
1987, responsável por inúmeros
projectos e intervenções de arte
pública em azulejo, em todo o país
e no estrangeiro. Foi com
a Bordallo Pinheiro que teve o
primeiro contacto profissional
com a arte do azulejo.

Ana Paula Vitorino

Ana Luísa Amaral

Escritora, poetisa, professora
universitária e investigadora
especializada em Estudos
Feministas, é autora de vasta obra
de poesia, teatro, ficção e
literatura infantil. Recebeu, entre
outros, o Prémio Literário Casino
da Póvoa (2007) e o Grande
Prémio de Poesia da Associação
Portuguesa de Escritores (2008).

Escritora e jornalista, é uma das
revelações da literatura nacional
nos últimos anos. Autora de dois
romances, conquistou com
ambos o Grande Prémio de
Romance e Novela da Associação
Portuguesa de Escritores.
Também o seu terceiro livro,
colectânea de contos, mereceu
o galardão da APE. Trabalhou
25 anos na Visão, tendo recebido
dos mais importantes prémios do
jornalismo nacional.

Ana Maria Caetano

Ana Fernandes

Ana Avoila

Funcionária pública e sindicalista,
é a histórica coordenadora da
Frente Comum dos Sindicatos da
Administração Pública. Membro
do PCP e do Conselho Nacional
da CGTP, foi candidata às eleições
europeias de 2009.

Ana Margarida
de Carvalho

Ana Canas

Alice Vieira

Escritora, poetisa e jornalista, é
uma das mais importantes e
premiadas autoras portuguesas
de literatura infanto-juvenil. Com
mais de meia centena de livros
publicados e traduzidos em várias
línguas, trabalhou em teatro e
televisão e foi jornalista no Diário
de Lisboa e no Diário de Notícias.

Cantora, dá voz à Deolinda desde
2006. Lançou o primeiro álbum a
solo em 2017, tendo já colaborado
com nomes como Sérgio
Godinho, Xutos & Pontapés, Pedro
Abrunhosa e Ana Moura. Em 2013,
participou na canção One Woman,
iniciativa da ONU que visou alertar
para a defesa dos direitos das
mulheres.

P. 31

Engenheira civil, investigadora e
professora universitária, foi
secretária de Estado dos
Transportes, entre 2005 e 2009,
e deputada na Assembleia da
República, entre 2009 e 2015.
Desempenha, desde 2015, o cargo
de ministra do Mar. Foi eleita
deputada à Assembleia da
República nas eleições
de Outubro de 2019.
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Ana Pires

P. 32

Engenheira Geotécnica e
doutorada em Geociências, foi a
primeira portuguesa a receber,
em 2018, o diploma de cientista-astronauta no âmbito do Projecto
PoSSUM, apoiado pela NASA.
É cientista-convidada no Instituto
Superior de Engenharia do Porto
e investigadora no Instituto de
Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e
Ciência (INESC TEC).

Ana Rita Cavaco

P. 33

Enfermeira Especialista em
Enfermagem de Saúde
Comunitária e Saúde Pública,
é bastonária da Ordem dos
Enfermeiros desde 2016,
destacando-se como um dos
rostos mais mediáticos na defesa
da classe. Foi enfermeira
supervisora da Linha Saúde 24 e
adjunta do secretário de Estado
da Saúde.

Ana Sofia Carvalheda

P. 34

Actriz e escritora, tem mais de
50 anos ligados ao teatro, à
televisão e ao cinema. Autora e
co-autora de canções, programas
de rádio e TV, documentários e
séries, publicou o primeiro
romance em 2003. É conhecida
pela sua acção cívica em causas
ligadas aos direitos LGBT, à defesa
do ambiente e à defesa dos
animais.

Assunção Cristas

P. 36
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P. 37

Jurista e professora universitária,
foi a primeira mulher a assumir a
presidência do CDS-PP, lugar que
ocupa desde 2016. Deputada na
Assembleia da República e
vereadora na Câmara Municipal
de Lisboa, foi ministra da
Agricultura e do Mar, entre 2011
e 2015. Foi a primeira portuguesa
a estar grávida enquanto ministra.

Artista plástica, é uma das mais
originais artistas portuguesas nas
áreas da Cerâmica e da Azulejaria.
Assinou exposições individuais e
obras de arte pública um pouco
por todo o mundo e, em 2018, foi
a primeira portuguesa a desenhar
um lenço para a Hermès.

Catarina Albuquerque

P. 42

Cândida Almeida

P. 38

Magistrada, foi a primeira
portuguesa a exercer essas
funções, em 1975, com apenas
26 anos. Foi directora do DCIAP
entre 2001 e 2013, onde liderou
alguns dos mais mediáticos e
complexos casos de corrupção e
criminalidade económica no país.
É procuradora-geral adjunta no
Supremo Tribunal de Justiça.

P. 39

Ex-atleta, é uma das melhores
meio-fundistas nacionais de
todos os tempos. Foi campeã do
mundo nos 1500 metros, onde
arrecadou várias medalhas em
competições internacionais.
Retirada desde 2005, continua
a deter os recordes nacionais dos
800, 1000, 1500 e 3000 metros.

P. 43

P. 44

Actriz, é uma das grandes
referências do teatro, da rádio
e do cinema português do
século XX. Começou no teatro
radiofónico, mas foi no palco que
viveu o auge de uma carreira com
mais de 70 anos. Em 1961, fundou,
com outros artistas, o Teatro
Moderno de Lisboa.

Carmo Pólvora

P. 41

Artista plástica, é formada em
Pintura com especialização em
Gravura. Realizou inúmeras
exposições individuais e colectivas
em diversas instituições nacionais
e estrangeiras. Foi um dos
elementos fundadores da oficina
de gravura Grafil.

Apresentadora e actriz, é uma das
figuras mais populares da
televisão portuguesa, onde se
estreou em 1991. Fez teatro, letras
de canções e participou em
dezenas de filmes e séries. Foi a
primeira portuguesa nomeada
embaixadora da ONU. É directora
da Corações com Coroa,
dedicada à promoção da
igualdade e inclusão de pessoas
em situações de vulnerabilidade,
risco ou pobreza.

Catarina Martins

Carmen Dolores

P. 40

Jurista, foi consultora do Comité
Português para a UNICEF e a
primeira relatora especial da ONU
para a defesa do direito à água
potável e ao saneamento
enquanto direitos humanos.
É, desde 2018, a presidente do
Conselho de Administração da
Sanitation and Water for All (SWA),
o mais alto cargo ocupado por um
português na UNICEF.

Catarina Furtado

Carla Sacramento

Produtora, repórter de rádio e
divulgadora musical, começou na
Rádio Energia, até se fixar na
Antena 1, em 1993. Ao lado do pai,
Armando Carvalheda, lidera,
desde 1996, o Viva a Música,
histórico programa de música
portuguesa.

Ana Zanatti

P. 35

Bela Silva

Coordenadora do Bloco de
Esquerda desde 2012, foi
deputada entre 2009 e 2015, ano
em que foi eleita pela revista
norte-americana Politico uma das
mais destacadas personalidades
da política europeia. Actriz e
dramaturga, é co-fundadora da
Companhia de Teatro de Visões
Úteis, no Porto. Em 2017, o Jornal
Económico considerou-a a mulher
mais influente em Portugal.

Christiana Martins

P. 47

P. 45

Cecília Meireles

P. 46

Jurista, com formação em Gestão
de Empresas, é deputada na
Assembleia da República, desde
2009, pelo CDS-PP, partido do
qual é vice-presidente. Foi
secretária de Estado do Turismo
entre 2011 e 2013.

Clélia Vicente

P. 54

Clara Crabbé Rocha

P. 50

Professora universitária e
ensaísta, é especialista em
Literatura Portuguesa do
século XX. Foi a primeira mulher
Presidente da Associação
Académica de Coimbra.
Professora catedrática da
Universidade Nova de Lisboa,
foi docente convidada na
Sorbonne (Paris). É filha de
Miguel Torga.

P. 51

Jornalista, começou na rádio, mas
rapidamente se encantaria pela
televisão, onde trabalha desde
1991. Actual pivô do Jornal da
Noite da SIC, é a única jornalista
que apresentou os principais
noticiários dos três canais
generalistas.

P. 55

P. 52

Clara Sottomayor

P. 53

Magistrada, jurista e professora
universitária, tornou-se, aos
46 anos, a juíza mais nova de
sempre do Supremo Tribunal de
Justiça, cargo que desempenhou
de 2012 a 2016. Conhecida pelas
suas posições feministas, faz do
combate aos abusos sexuais uma
causa de vida. Em 2016, foi eleita
Juíza do Tribunal Constitucional,
renunciando em 2019 para
reingressar no Supremo Tribunal
de Justiça.

Cristina de Azevedo

P. 58

Pintora e escultora, é conhecida
pelas suas obras inspiradas nas
paisagens e mulheres de África,
continente onde viveu entre 1965
e 1975. Filha do também escultor
Armando Mesquita, dedicou mais
de 30 anos ao ensino das artes.
Expõe regularmente desde 1984.

P. 56

P. 59

Ex-presa política e militante do
PCP, é uma das mais famosas
resistentes à ditadura do Estado
Novo. Detida em 1965, juntamente
com o marido, foi vítima de alguns
dos métodos de tortura mais
cruéis praticados pela PIDE, que
nunca deixou de denunciar.

P. 57

D

Professora da Universidade de
Coimbra, onde foi vice-reitora,
especializou-se em Estudos
Franceses. O seu entusiasmo
pelas francofonias levou-a
a percorrer África, sobretudo
o Magrebe, tendo residido em
Rabat, onde criou e dirigiu o
Bureau Magrebe da Agência
Universitária da Francofonia.
Crítica literária, tradutora e
escritora, publicou diversas obras
de ficção, entre as quais
Reminiscências da Luz e Fuga
Marroquina.

Diana Andringa

Cristina Carvalho

Escritora, nasceu em Lisboa em
1949. É autora de vários livros
publicados, muitos deles incluídos
no Plano Nacional de Leitura, para
diversos graus de ensino.
O romance O Olhar e a Alma –
Romance de Modigliani (Planeta)
recebeu o prémio da Sociedade
Portuguesa de Autores/RTP 2016,
na categoria de Melhor Livro de
Ficção Narrativa. É filha da
escritora Natália Nunes e do
professor e poeta Rómulo de
Carvalho/António Gedeão.

É licenciada em Relações
Internacionais Económico-Políticas e pós-graduada em
Análise Financeira. Foi regente
em cadeiras relacionadas com
Economia, Gestão e Marketing,
em várias instituições de ensino
superior. Trabalhou na banca, na
Bolsa de Valores do Porto e na
CCDR-N. Em 2009, foi nomeada
Presidente do Conselho de
Administração da Fundação
Cidade Guimarães, responsável
pela organização da Capital
Europeia da Cultura 2012.

Cristina Robalo Cordeiro

Conceição Matos

Clara Marques Mendes

Advogada, é deputada na
Assembleia da República desde
2011. É filha do também advogado
e dirigente social-democrata
António Marques Mendes, um dos
fundadores do PSD.

Empresária, empreendedora,
criadora e inspiradora de marcas
fortes, é natural da ilha Terceira.
Industrial de sumos e cervejas,
produtora/exportadora de frutas
frescas, com presença em África,
Europa e América do Sul.
Mecenas do desporto português
e angolano, com especial
destaque à promoção do voleibol.
Vive entre Lisboa e Luanda, tem
3 filhos e 5 netos.

Clotilde Fava

Clara de Sousa

Cecília Guimarães

Actriz, notabilizou-se pelos seus
papéis na televisão, no cinema e,
sobretudo, no teatro. Passou por
várias companhias, entre as quais
o Teatro de Arte de Lisboa, o
Teatro Experimental do Porto
e o Teatro da Cornucópia.

Jornalista luso-brasileira radicada
em Portugal, trabalhou em alguns
dos principais jornais nacionais,
como o Diário de Notícias e o
Público. Hoje no Expresso,
conquistou diversos prémios
pelos seus trabalhos nas áreas de
Economia e Sociedade.

P. 60

Jornalista, cronista e
documentarista, trabalhou na RTP
durante mais de 20 anos e foi
cronista no Diário de Notícias,
na RDP e no Público. Em 1970, foi
presa pela PIDE por apoiar a
causa da independência de
Angola, país onde nasceu.
Actualmente, dedica-se ao
documentarismo sobre
o universo colonial.

Diná Azevedo

P. 61

Militar, é coronel e piloto-aviadora
da Força Aérea Portuguesa há
mais de 25 anos. Foi a primeira
mulher a comandar uma Esquadra
de Voo da Força Aérea e a
primeira europeia a pilotar os
aviões-radar Boeing da NATO.
É, desde 2016, a primeira mulher
assessora na Casa Militar da
Presidência da República.

179

D

Dulce Afonso

P. 62

Tradutora e editora por profissão
e paixão, é licenciada em
Comunicação e Publicidade, área
em que trabalhou durante
20 anos. Em 2017, passou a
integrar, de alma e coração, a
Direcção da Associação 25 de
Abril, onde se mantém até hoje.

Ercília Machado

P. 67

Elisabete Jacinto

P. 63

Piloto de todo-terreno e
ex-professora de Geografia, foi
das primeiras mulheres a concluir
o mítico Paris-Dakar num camião.
Com dez participações na prova
entre 1998 e 2009, repartidas
entre motos e camiões, venceu
a edição 2019 da África Eco Race,
considerada a prova «sucessora»
do Dakar.

P. 68

Major com mais de duas décadas
de serviço, foi a primeira oficial a
integrar os quadros da Arma de
Cavalaria do Exército. É, desde
2018, a primeira mulher a exercer
as funções de porta-voz do
Exército.

Elvira Fortunato

P. 65

Investigadora e professora
universitária, foi distinguida, em
2018, com a maior bolsa de
investigação alguma vez atribuída
a um cientista português, pelo seu
trabalho pioneiro na área da
electrónica transparente.
É professora catedrática e
directora do Cenimat – Centro de
Investigação de Materiais da
Universidade Nova de Lisboa.

Emília Nadal

P. 66
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Artista plástica especializada em
Cerâmica Decorativa, Pintura e
Gravura, protagonizou mais de
50 exposições individuais e
colectivas. A sua obra está
representada em diversos museus
e colecções privadas, incluindo
o Museu Calouste Gulbenkian
e a Fundação de Serralves.

Fernanda Mateus

P. 72

Economista, empresária e
gestora, integra, desde 2015,
o Conselho de Administração da
REN. É presidente do Conselho-Geral da Universidade Nova de
Lisboa, international senior
advisor da Roland Berger e
presidente da Direcção do Fórum
Portugal Global, com assento no
Conselho Executivo da Comissão
Trilateral. Foi administradora do
Banco Santander de Negócios
entre 2005 e 2010 e membro do
Conselho Consultivo Europeu do
FMI entre 2010 e 2012. Recebeu,
em 1998, o Prémio D. Antónia
Adelaide Ferreira.

P. 73

P. 69

P. 74

P. 75

Médica (patologista),
investigadora e professora
universitária, é internacionalmente
reconhecida pelos seus estudos
na área do cancro do estômago.
Em 2018, foi eleita a patologista
mais influente do mundo pela
revista científica The Pathologist.

Fátima Vieira

P. 71

Professora universitária
especializada em Estudos
Anglo-Americanos, é reconhecida
internacionalmente pelos seus
estudos no domínio do
Pensamento Utópico. Presidente
da Utopian Studies Society –
Europe de 2006 a 2016, é vice-reitora da Universidade do Porto.

P. 77

Gestora, é directora-geral do
SAPO, uma marca da Altice, desde
2015. Com mais de 15 anos de
experiência no mercado nacional
de média digital e de
telecomunicações, está ligada
desde 2004 ao maior agregador
de conteúdos locais português,
tendo previamente sido
consultora de alta direção
na A. T. Kearney.

Radialista, é uma das vozes mais
reconhecidas das tardes da
Antena 1. Com um percurso
inteiramente dedicado à rádio,
iniciou-se como locutora na Rádio
Comercial. Passou ainda pela
Rádio Renascença antes de
ingressar na rádio pública, onde
está há mais de duas décadas.

Historiadora e investigadora de
Arte Contemporânea, tem
publicado estudos sobre os
modernistas portugueses.
De 2016 a 2019, liderou o projecto
de investigação da FCT
«Fotografia Impressa. Imagem e
Propaganda em Portugal (19341974)», sobre os usos da fotografia
impressa enquanto instrumento
de propaganda pelo Estado Novo.

P. 78

P. 76

Helena Garrido

P. 84

Médica, ocupa desde 2018 o
cargo de directora-geral da
Saúde. Com uma carreira
inteiramente dedicada à Saúde
Pública, coordenou, durante mais
de 20 anos, o Programa Nacional
de Vacinação e foi presidente da
Comissão Técnica de Vacinação.

P. 79

Economista, gestora e professora
universitária, é a actual directora
de Recursos Humanos da Altice,
cargo que desempenhou
anteriormente em várias
empresas do universo PT. Foi
directora da Fundação PT para as
áreas da Cidadania Empresarial e
Desenvolvimento de Soluções
para promoção da Acessibilidade.

P. 85

P. 82

P. 86

P. 83

P. 89

Arquitecta, fez da luta pelo direito
à habitação uma causa de vida,
pela qual deu a voz e a própria
liberdade. Eleita deputada
constituinte em 1975, voltou a ser
eleita várias vezes. Presidente da
Câmara de Cascais de 1982 a
1985, foi por diversas ocasiões
vereadora na Câmara Municipal
de Lisboa. É presidente da
Assembleia Municipal de Lisboa
desde 2013.

Professora e investigadora na
Escola Superior de Artes e Design
(ESAD), no Porto, tem-se dedicado
ao estudo do design como forma
de protesto em Portugal. Foi
curadora de várias exposições,
incluindo O Que Faz Falta é Agitar
a Malta, que concebeu a partir de
cartazes do Arquivo Ephemera.

P. 87

Jurista e activista política, é
há mais de 20 anos o principal
rosto do Partido Ecologista
«Os Verdes», que representa,
desde 1995, como deputada na
Assembleia da República. Em
2017, foi candidata pela CDU à
Câmara Municipal de Oeiras.

Idália Serrão

P. 88

Política e violinista, foi secretária
de Estado adjunta e da
Reabilitação, de 2005 a 2011.
Foi deputada à Assembleia da
República entre 2011 e 2019, ano
em que renunciou ao mandato
para integrar a administração da
Associação Mutualista Montepio.

Atleta de marcha, é uma das
melhores atletas europeias da
actualidade na modalidade.
Com três participações olímpicas
no currículo, é a actual recordista
mundial nos 50 km, especialidade
em que se sagrou campeã
mundial (2017) e europeia (2018).

I

Inês Maria Meneses

P. 90

Radialista e escritora, é a voz, há
mais de uma década, do programa
Fala com Ela, na Rádio Radar.
Esteve dez anos na TSF e
colabora com a Antena 1 e com
o Expresso. Durante dez anos,
assinou a crónica O Sexo e a
Cidália no Diário de Notícias.

Irene Pimentel

P. 91

Uma das mais importantes
historiadoras portuguesas, liderou
diversos estudos sobre a situação
das mulheres no Estado Novo.
É investigadora do Instituto de
História Contemporânea da
Universidade Nova de Lisboa.
Foi distinguida com o Prémio
Pessoa em 2007.

Isabel Alçada

P. 92

Heloísa Apolónia

Guilhermina Rego

Economista, gestora e professora
universitária, é, desde 2017, a
presidente da Administração dos
Portos do Douro, Leixões e Viana
do Castelo (APDL). Membro
fundador da Associação
Portuguesa de Bioética, foi
vereadora e vice-presidente da
Câmara Municipal do Porto.

Inês Henriques

Helena Sofia Silva

Gracinda Candeias

Artista plástica formada nas
escolas de Belas-Artes do Porto
e de Lisboa, é autora de vasta
obra em áreas tão diversas como
pintura, performance, cenografia,
instalações e arte pública
revestida a azulejos em vários
locais, como estações de
caminhos de ferro e uma estação
de metro. Participou em mais de
500 exposições em todo o mundo
e está representada em diversos
museus e colecções privadas.

Jornalista, comentadora e
professora universitária, é
directora-adjunta da RTP.
Dedicada há mais de 30 anos ao
jornalismo económico, foi
subdirectora no Diário Económico,
directora-adjunta no Diário de
Notícias e directora do Jornal de
Negócios. Autora de dois livros
sobre a banca.

Helena Roseta

Graça Rebocho

Francisca Van Dunem

Jurista e magistrada do Ministério
Público desde 1979, foi directora
do DIAP de Lisboa, entre 2001 e
2007, e procuradora-geral distrital
de Lisboa, de 2007 a 2015.
Nesse ano, toma posse como
ministra da Justiça, tornando-se
a primeira mulher negra a ocupar
um cargo ministerial em Portugal.

Socióloga, foi secretária de
Estado adjunta e da Modernização
Administrativa entre 2015 e 2018,
ano em que assume o cargo de
ministra da Cultura. Deputada na
Assembleia da República eleita
em 2015, foi a primeira política
portuguesa em funções a assumir
publicamente a sua
homossexualidade.

Graça Freitas

Filomena Serra

Fátima Carneiro

P. 70

Graça Fonseca

Filomena Crespo

Eunice Muñoz

É uma das melhores e mais
premiadas actrizes portuguesas
de todos os tempos. Com mais de
75 anos de carreira divididos entre
o teatro, a televisão e o cinema,
foi nos palcos que mais brilhou,
encarnando – e imortalizando –
personagens como Joana d'Arc,
Ana Sullivan, Fedra ou Zerlina.

Operária têxtil e activista política,
integra, desde 1996, a Comissão
Política do PCP, ao qual está filiada
desde 1976. É conhecida pelas
suas intervenções nos domínios
ligados à luta pelos direitos das
mulheres.

Filipa Martins

Estela Barbot

Elisabete Silva

P. 64

Atleta de crosse, fundo e
meio-fundo, destacou-se desde
cedo no corta-mato, onde soma
vários títulos de campeã nacional,
para além de participações em
campeonatos europeus e
mundiais. É doutorada em
Engenharia Química e Biológica.

Professora e escritora, é uma das
criadoras de Uma Aventura, um
dos maiores sucessos da
literatura infanto-juvenil nacional,
que escreve, desde 1982, ao lado
da amiga Ana Maria Magalhães.
Foi ministra da Educação entre
2009 e 2013.

Isabel do Carmo

P. 93

Médica e activista política, foi
militante do PCP entre 1957 e
1972, período em que se destacou
na resistência ao Estado Novo.
Uma das maiores especialistas
portuguesas em obesidade e
comportamento alimentar, foi
fundadora da Sociedade
Portuguesa de Endocrinologia.
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Isabel Jonet

P. 94

Figura destacada no combate à
pobreza, é presidente do Banco
Alimentar Contra a Fome desde
2002, da Federação Portuguesa
dos Bancos Alimentares Contra a
Fome e fundadora da Associação
ENTRAJUDA. Foi distinguida com
vários prémios pelo trabalho em
prol da dignidade e dos direitos
humanos.

Isabel Ventura

P. 99

P. 95

P. 100

Isabel Mota

P. 96

Gestora, representou Portugal
em organizações como o Banco
Mundial ou o Banco Europeu de
Investimentos. Entre 1987 e 1995,
assumiu o cargo de secretária de
Estado do Planeamento e do
Desenvolvimento Regional.
Desde 2017, é a primeira mulher
a presidir ao Conselho de
Administração da Fundação
Calouste Gulbenkian.

P. 97

P. 101

P. 98
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Jornalista e apresentadora de
televisão, começou na SIC e
passou pela Rádio Comercial,
até se estabelecer na TVI, a partir
de 2000. Após dois anos como
correspondente do canal nos
Estados Unidos, regressou a
Portugal em 2019 para integrar
o novo Canal 11. É co-fundadora
da associação feminista Capazes.

Historiadora e activista luso-guineense, é a presidenta e
fundadora do INMUNE – Instituto
da Mulher Negra em Portugal,
organização feminista e
anti-racista que fundou em 2018.
Doutorada em Estudos Africanos,
foi eleita deputada pelo LIVRE nas
legislativas de Outubro de 2019,
pelo círculo de Lisboa, e foi a
número dois do partido nas
europeias de maio do mesmo ano.

P. 102

Psicóloga, foi deputada na
Assembleia da República entre
2002 e 2005, pelo Bloco de
Esquerda. Em 2017, candidatou-se
pelo partido Nós, Cidadãos! à
Câmara Municipal de Lisboa.
Presença assídua na
comunicação social, é um dos
políticos portugueses mais
influentes nas redes sociais.

Joana Marques Vidal

P. 103

Jurista e magistrada, foi a primeira
mulher a liderar a Procuradoria-Geral da República (2012-2018),
período em que conduziu alguns
dos mais mediáticos casos da
Justiça portuguesa. Especializada
em direito da família e menores,
foi a primeira presidente da
Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima.

Dirigente do Bloco de Esquerda
e com formação em Relações
Internacionais, é deputada na
Assembleia da República desde
2015. Irmã gémea de Mariana
Mortágua, é uma das vozes mais
activas do Parlamento em
temáticas ligadas à educação
e à defesa dos direitos humanos
e das mulheres.

Leonor Beleza

P. 108

Julieta Aurora

P. 105

Encenadora, autora e directora
artística, fundou e dirige há mais
de 30 anos o Teatro do Mar,
especializado em teatro de rua.
Com a Companhia, as suas
criações foram apresentadas por
todo o país e nos mais
importantes festivais europeus
da especialidade. Com vasta
experiência em teatro, dança,
performance, produção e
animação, recebeu em 2001 o
Prémio da Região de Turismo da
Costa Azul, pelos serviços
culturais prestados ao país
e à região.

P. 106

Chefe de cozinha, é um nome
incontornável da cozinha
tradicional portuguesa. Com mais
de 40 anos de experiência na
restauração, chefia actualmente a
cozinha do Nobre – Spazio Buondi,
espaço que explora ao lado do
marido. Foi jurada no programa
Masterchef Portugal.

P. 109

Engenheira química pelo ISPAB e
pós-graduada em Engenharia da
Refinação, Petroquímica e
Química (FEUP). É técnica da Galp,
Refinaria de Matosinhos, onde é
responsável pela Estação de
Tratamento de Águas Residuais
Industriais.

Lucília Gago

P. 110

P. 111

Fadista, saltou para a ribalta em
2016, com apenas 13 anos.
Com o seu disco de estreia,
Palavras ao Vento, colocou-se
entre as principais promessas do
fado nacional e, apesar da sua
juventude, é presença assídua nas
principais casas de fado de
Alfama.

Exerceu funções de
secretariado na Assembleia da
República e em vários organismos
governamentais. No Expresso,
foi secretária, produtora de
informação e investigadora na
área de História Contemporânea.
Nesse âmbito, publicou diversos
artigos sobre o Estado Novo, a
Guerra Colonial e o 25 de Abril.
Participou, como investigadora,
em vários livros e documentários
de carácter biográfico.

Luísa Amaro

P. 114

Luísa Salgueiro

P. 115

Guitarrista, intérprete e
compositora pioneira da guitarra
portuguesa, foi a primeira mulher
a gravar um disco de guitarra
portuguesa em nome próprio.
Com um percurso de mais de
20 anos como compositora e
concertista, foi discípula de Carlos
Paredes, que acompanhou em
centenas de concertos por
todo o mundo.

Jurista, ocupa desde 2017 o cargo
de presidente da Câmara
Municipal de Matosinhos, cidade
onde esteve ligada a vários
organismos de carácter social.
Foi deputada na Assembleia da
República entre 2005 e 2017.

Margarida Martins

P. 120

Manuela Machado

P. 116

Uma das mais medalhadas atletas
portuguesas de sempre, foi
campeã mundial e europeia de
maratona. Notabilizou-se também
no corta-mato, tendo conquistado
13 vezes os títulos de campeã da
Europa por equipas.

P. 117

Bióloga, ex-autarca e jornalista,
foi durante quase 30 anos um
dos rostos da RTP Porto. Foi
vereadora e vice-presidente da
Câmara Municipal do Porto
(1990-2002) e programadora geral
da Porto 2001 – Capital Europeia
da Cultura. Foi deputada na
Assembleia da República até se
reformar, em 2010.

P. 121

P. 118

Margarida Botelho

P. 119

Funcionária e dirigente do PCP,
tinha apenas 23 anos quando foi
eleita deputada à Assembleia da
República, cargo que exerceu
entre 1999 e 2005. É membro da
Comissão Política e do Comité
Central do partido.

M

Apresentadora de televisão,
começou como locutora da RTP,
em 1978. Dividindo-se entre o
pequeno ecrã e a rádio, mas
sempre fiel à televisão pública,
foi a cara e a voz de vários
programas, como o Festival da
Canção, que apresentou diversas
vezes. Recentemente tem-se
dedicado ao documentarismo.

Maria Cavaco Silva

Margarida Balseiro Lopes
Ligada ao associativismo
académico desde a adolescência,
é deputada à Assembleia da
República desde 2015.
É secretária-geral da Comissão
Política Nacional da JSD,
conselheira nacional do PSD e
membro da Assembleia Municipal
da Marinha Grande.

Mulher de causas, com curso
comercial e de secretariado,
começou a trabalhar aos 20 anos
nas Edições 70. Foi Relações
Públicas no bar Frágil, em Lisboa.
Sempre envolvida em causas
sociais, dedicou-se com particular
empenho ao apoio a pessoas com
VIH, colaborando com o Hospital
Egas Moniz e, mais tarde,
fundando a Associação Abraço.
Foi agraciada com a Ordem de
Mérito e o grau de Comendadora.
Actualmente, preside à Junta de
Freguesia de Arroios.

Margarida Mercês
de Mello

Manuela de Melo

Jurista especializada em Direito
de Família e da Criança, é a
procuradora-geral da República
desde 2018. Magistrada do
Ministério Público desde 1981,
dirigiu o Departamento de
Investigação e Acção Penal (DIAP)
de Lisboa entre 2015 e 2016.

Luísa Amaral

Lauren

P. 107

Jurista e ex-dirigente do PSD, foi
secretária de Estado da
Presidência do Conselho de
Ministros (1982-1983), secretária
de Estado da Segurança Social
(1983-1985) e ministra da Saúde
(1985-1990). É a presidente da
Fundação Champalimaud desde
2004 e uma das duas mulheres
que integram o Conselho de
Estado.

Lígia Ramos

Justa Nobre

Joana Amaral Dias

Isabel Silvestre

Cantora e antiga professora
primária, tem dedicado a vida a
promover a música tradicional
portuguesa e, em particular,
o cantar de Manhouce, de onde
é natural. Colaborou com nomes
como Sérgio Godinho,
Madredeus, Rão Kyao e GNR,
banda com a qual cantou – e
imortalizou – a Pronúncia do
Norte.

P. 104

Joacine Katar Moreira

Isabel Pires de Lima

Professora universitária
especializada em Literatura
Portuguesa, é uma das maiores
conhecedoras da obra de Eça de
Queiroz. Foi deputada na
Assembleia da República entre
1999 e 2009 e ministra da Cultura
entre 2005 e 2008.

Joana Mortágua

Iva Domingues

Isabel Moreira

Jurista, é deputada na Assembleia
da República desde 2011. Uma das
vozes políticas mais activas na
defesa de causas relacionadas
com a comunidade LGBT, foi a
primeira mulher, a par de Leonor
Beleza, a receber a Medalha de
Ouro da Ordem dos Advogados.

Socióloga, professora
universitária e investigadora,
doutorou-se com uma tese inédita
sobre crimes de violência sexual
contra mulheres em Portugal, que
lhe valeu a conquista do Prémio
APAV para a Investigação (2016)
e do Prémio Maria Lamas (2018).

P. 122

Professora, foi primeira-dama de
Portugal entre 2006 e 2016, ao
lado do marido, então Presidente
da República, Aníbal Cavaco Silva.
Deu aulas de Língua e Cultura
Portuguesas na Universidade
Católica Portuguesa.

Maria das Dores Meira

P. 123

Advogada e militante do PCP, é
presidente da Câmara Municipal
de Setúbal desde 2006. «Ouvir as
pessoas e nunca, mas nunca
mentir» é a máxima desta
especialista em registos de
marcas e patentes industriais.
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Maria de Belém Roseira

P. 124

Jurista e militante do PS desde
1976, foi ministra da Saúde e
ministra para a Igualdade, entre
1995 e 2001, e deputada na
Assembleia da República, entre
1999 e 2015. Entre muitos outros
cargos, foi presidente da
Assembleia-Geral da Organização
Mundial de Saúde e da União das
Misericórdias Portuguesas. Foi
agraciada pelo Presidente da
República com a Grã-Cruz da
Ordem Militar de Cristo.

Maria dos Prazeres
Beleza
P. 128

Cientista e professora
universitária, foi co-fundadora e
directora do Instituto de Medicina
Molecular João Lobo Antunes, da
Universidade de Lisboa.
Especializada no estudo de como
funcionam os genes humanos, foi
a primeira mulher cientista a
receber o Prémio Pessoa, a título
individual, em 2010.

Pedagoga, é presidente do
Conselho Nacional de Educação.
Foi presidente do Instituto de
Inovação Educacional, directora
pedagógica da série televisiva Rua
Sésamo e presidente do
Conselho-geral do Instituto
Politécnico de Setúbal. Tem obra
publicada sobre Educação para a
Cidadania, Direitos Humanos,
literacia mediática, leitura e
Educação pela Arte. Recebeu
prémios nacionais e
internacionais e foi agraciada em
2004 com a Ordem da Instrução
Pública.

Maria do Céu Cunha Rêgo

Maria João Antunes

P. 126

Jurista, foi secretária de Estado
para a Igualdade entre 2001 e
2002. Foi vice-presidente da
então Comissão para a Igualdade
e para os Direitos das Mulheres,
presidente da Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no
Emprego e membro do Conselho
de Administração e do Comité de
Peritas e Peritos do Instituto
Europeu para a Igualdade de
Género. Em 2019, foi-lhe atribuído
o Prémio Municipal Maria Barroso,
na sua primeira edição.

P. 129

P. 130

P. 131

Actriz com mais de 50 anos de
carreira ligada ao teatro, é
também reconhecida pelos seus
papéis em cinema e televisão.
Fundadora da companhia de
teatro A Barraca, foi distinguida,
em 2019, com o Prémio Actress of
Europe no prestigiado Festival
Internacional de Teatro – Actor
of Europe.

P. 134

Artista plástica nascida em Leiria,
concluiu o curso de Pintura da
ESBAL e frequentou o curso de
Arquitectura na ESBAP. Expõe
desde 1982, estando hoje
representada em inúmeras
coleções nacionais e
internacionais. Recebeu diversas
distinções ao longo da carreira,
entre as quais o Prémio de Edição
na IV Exposição Nacional de
Gravura da Fundação Calouste
Gulbenkian, em 1987.

Editora de fotografia, é sócia-gerente da editora BY THE BOOK.
É a responsável pela produção e
pós-produção de todas as
imagens do fotógrafo António
Homem Cardoso, com quem é
casada.

Maria Manuel
Leitão Marques
P. 138

P. 135

Magistrada jubilada do Ministério
Público, onde esteve mais de
40 anos, foi uma lutadora
antifascista e é figura destacada
no combate à corrupção em
Portugal. Directora do DIAP de
Lisboa entre 2006 e 2016, exerce
actualmente funções no Supremo
Tribunal de Justiça.

Maria Lúcia Amaral

P. 136

P. 139

P. 137

Economista, é deputada na
Assembleia da República desde
2015. Foi ministra de Estado
e das Finanças de 2013 a 2015
e secretária de Estado do Tesouro
e das Finanças entre 2011 e 2013.

P. 143

Cientista, é reconhecida
internacionalmente pelos seus
estudos sobre a malária, a que se
vem dedicando há mais de duas
décadas. Investigadora principal
e directora executiva do Instituto
de Medicina Molecular (IMM), foi
distinguida com o Prémio Pessoa
em 2013.

P. 140

P. 146

Dirigente do Bloco de Esquerda e
economista de formação, é
deputada na Assembleia da
República desde 2013. Tem-se
destacado na defesa dos direitos
das mulheres e da comunidade
LGBT. É irmã gémea de Joana
Mortágua.

Marisa Matias

P. 141

Socióloga, é deputada no
Parlamento Europeu pelo Bloco
de Esquerda desde 2009 e vice-presidente do Partido da
Esquerda Europeia. Candidata
presidencial do BE em 2016, é a
mulher mais votada de sempre em
eleições presidenciais em
Portugal.

P. 142

Nilza de Sena

P. 149

Arqueóloga e professora
universitária na Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), onde dirige a Unidade de
Arqueologia, foi a responsável
pela descoberta e divulgação das
pinturas rupestres de Foz Côa.
É representante da Federação
Internacional das Organizações
de Arte Rupestre e tem projectos
de investigação em Itália,
Inglaterra e Brasil e coordenou o
«Movimento para a salvaguarda
da arte rupestre do Côa».
É representante da Federação
Internacional das Organizações
de Arte Rupestre.

P. 147

Melhor atleta portuguesa de
sempre no salto em comprimento
e nas provas combinadas, foi
campeã mundial no pentatlo
(2004) e no salto em comprimento
(2008) e europeia (2005 e 2007) de
pista coberta. Despediu-se da
competição em 2015, com
11 medalhas conquistadas em
europeus e mundiais.
É recordista nacional de salto em
comprimento, do heptatlo, do
pentatlo, de salto em altura e dos
4x100 m.

P. 150

P

Militar, é, desde 2018, a primeira
submarinista da Marinha
Portuguesa, em mais de 105 anos
de história. Nascida em França,
ingressou na Marinha em 2017,
tendo concluído o curso de
especialização em submarinos
um ano depois.

Patrícia Bensaude
Fernandes
P. 151

Empresária, é a presidente do
Conselho de Administração do
Grupo Bensaude, um dos maiores
e mais antigos grupos
económicos açorianos. Neta do
historiador Joaquim Bensaude,
foi considerada pela revista
Forbes Portugal uma das dez
portuguesas mais poderosas no
mundo dos negócios.

Paula Amorim

P. 152

Empresária, sucedeu a Américo
Amorim, seu pai, na presidência
da holding familiar do Grupo
Américo Amorim.
Preside, desde 2016, ao Conselho
de Administração da Galp
Energia, SGPS, S. A.

Paula Paz Dias

P. 153

Natércia Salgueiro Maia

P. 148

Política e professora universitária,
é deputada na Assembleia da
República desde 2011.
Foi vice-presidente da Comissão
Política Nacional do PSD entre
2010 e 2014.

Noemie Freire

Naide Gomes

Marisa Santos

Jurista e ex-autarca, foi vereadora
da Câmara Municipal de Sines
entre 2002 e 2017, onde exerceu
funções de vice-presidente entre
2009 e 2013. É, actualmente,
jurista do Instituto Politécnico de
Setúbal.

Especialista em Administração
Hospitalar, é doutorada em Saúde
Internacional pelo Instituto de
Higiene e Medicina Tropical da
UNL e licenciada em Direito pela
FDUC. Foi presidente do conselho
directivo da Administração Central
do Sistema de Saúde e membro
dos conselhos de administração
de diversos hospitais públicos.
Actualmente, é ministra da Saúde
do Governo de Portugal.

Mila Simões de Abreu

Mariana Mortágua

Jurista, professora universitária e
magistrada, é a actual Provedora
de Justiça de Portugal. Professora
catedrática da Faculdade de
Direito da Universidade Nova,
foi vice-presidente do Tribunal
Constitucional entre 2012 e 2016.

Maria Luís Albuquerque

Professora universitária com
formação em Direito e Economia,
foi secretária de Estado da
Modernização Administrativa e
ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa de
2015 a 2019. Vice-presidente da
Association Internationale de
Droit Économique desde 1993,
é deputada no Parlamento
Europeu.

Marta Temido

Maria Manuel Mota

Jurista e magistrada, é, desde
2018, a procuradora-geral distrital
de Coimbra. Anteriormente,
desempenhou o cargo de
coordenadora dos magistrados
do Ministério Público na comarca
de Coimbra.

Maria José Morgado

Maria João
Homem Cardoso
P. 132
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Professora universitária, foi juíza
do Tribunal Constitucional de
2004 a 2014. É professora de
Direito Penal e Processual Penal
na Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.

Demógrafa e docente da
Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova
de Lisboa. Dirigiu, entre 2009 e
2019, a PORDATA, um projecto da
Fundação Francisco Manuel dos
Santos. Integra o Conselho
Superior de Estatística e o
Conselho Executivo do Comité
Consultivo Europeu da Estatística.
É autora e coordenadora de
inúmeros estudos sobre a
sociedade portuguesa, em
especial na área do
Envelhecimento Demográfico.
Exerceu vários cargos públicos
nos Ministérios da Educação
e da Ciência.

Maria José Bandeira

Maria João Franco

Maria do Céu Guerra

P. 127

P. 133

Maria Emília Brederode

Maria do Carmo Fonseca

P. 125

Jurista e professora universitária,
é juíza conselheira e vice-presidente do Supremo Tribunal
de Justiça. Entre 1999 e 2016, foi
juíza conselheira do Tribunal
Constitucional.

Maria João Valente Rosa

Professora, é viúva de Fernando
Salgueiro Maia. Desde a morte
prematura do marido, em 1992,
tem-se dedicado à preservação
do legado e da memória do mais
icónico dos capitães de Abril.

Empresária e ex-magistrada, foi
juíza de direito e juíza formadora
no Centro de Estudos Judiciários
entre 1997 e 2014. É CEO da OTW
– OUT OF THE WALL e membro
executivo do Conselho de
Administração da Mystic Invest,
a holding de cruzeiros que inclui
empresas como a Douro Azul.

Paula Santos

P. 154

Licenciada em Química
Tecnológica, é deputada na
Assembleia da República pelo
desde 2011. Foi vice-presidente
do Grupo Parlamentar do PCP
e vereadora da CDU na Câmara
Municipal do Seixal de 2005
a 2009.
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Paula Teixeira da Cruz

P. 155

Advogada e política, foi ministra
da Justiça de 2011 a 2015 e
deputada na Assembleia da
República entre 2015 e 2019.
Foi também vereadora da Câmara
Municipal de Lisboa (1998-2002)
e presidente da Assembleia
Municipal de Lisboa (2005-2009).

Rita Blanco

P. 160

Raquel Desterro

P. 156

Jurista e magistrada, é
Procuradora-Geral Distrital do
Porto desde 2012. Magistrada do
Ministério Público desde 1980,
é especialmente crítica e
reivindicativa em relação às
condições de trabalho nos
tribunais portugueses.
Procuradora da República desde
1994, ascendeu à categoria de
Procuradora-Geral Adjunta em
2006.

P. 157

P. 161

P. 158

Regina Mateus

P. 159

186

General das Forças Armadas e
médica-cirurgiã, tornou-se, em
2018, a primeira mulher a ser
promovida a brigadeiro-general
em Portugal. É a actual directora
do Hospital das Forças Armadas.

P. 164

Professora universitária e
ensaísta, é uma das maiores
especialistas nacionais em
Literatura Italiana e Portuguesa,
renascentista e contemporânea.
Docente da Faculdade de Letras
e do Colégio das Artes da
Universidade de Coimbra, é
vice-directora do Centre
International d’Études Portugaises
de Genebra. Foi condecorada com
o título de Grande Ufficiale della
Repubblica pelo Presidente da
República Italiana.

P. 162

Licenciada em Ciência Política e
Relações Internacionais, é
deputada na Assembleia da
República desde 2009. Militante
do PCP desde a adolescência, foi
durante vários anos a mais jovem
deputada comunista. Alentejana
e mãe de um menino de 11 anos.

P. 165

P. 163

Telma Monteiro

P. 168

Editora, escritora, blogger e
letrista, é responsável pela
publicação de novos autores
portugueses no Grupo LeYa
desde 2010. Figura essencial no
lançamento de escritores de
renome como José Luís Peixoto
ou Valter Hugo Mãe, assinou ela
própria vários trabalhos de ficção,
poesia e literatura juvenil.

P. 166

P. 169

P. 167

Geógrafa e professora
universitária franco-portuguesa, é
autora de uma extensa obra
publicada, sobretudo sobre
Portugal e África. Deu aulas em
diversas universidades
portuguesas e francesas.
É doutora honoris causa pelas
universidades de Lisboa,
Coimbra e Porto.

Teresa Morais

P. 173

Autora de 18 livros (romances e
contos), alguns dos quais
adaptados a teatro e cinema.
Foi escritora-residente na
Universidade de Berkeley e está
traduzida em 19 países. Recebeu
alguns dos mais prestigiados
prémios literários nacionais (entre
outros, Pen Clube, APE, Vergílio
Ferreira), foi finalista do Prémio
Europeu de Romance Aristeion e
em 2018 recebeu o Albert Marquis
Lifetime Achievement Award.

P. 170

Actriz e encenadora com mais de
40 anos de carreira ligados ao
teatro, integra, desde 1991, o
elenco do Teatro Experimental de
Cascais. Filha da também actriz
Madalena Braga, trabalhou ainda
em cinema e em televisão. É mãe
do actor Francisco Côrte-Real.

Teresa Leal Coelho

P. 171

Professora universitária, é
deputada na Assembleia da
República desde 2011 e
presidente da Comissão de
Orçamento e Finanças desde
2015. Em 2017, foi a cabeça de
lista do PSD à Câmara Municipal
de Lisboa, onde é vereadora.
Com uma curta passagem pelo
jornalismo, foi a primeira mulher
na secção de desporto da RTP.

Jurista e docente universitária,
foi secretária de Estado dos
Assuntos Parlamentares e da
Igualdade entre 2011 e 2015, ano
em que assumiu funções como
ministra da Cultura, Igualdade e
Cidadania. Militante e ex-vice-presidente do PSD, foi deputada
na Assembleia da República entre
2002 e 2005 e entre 2009 e 2019.

V

Teresa Salema

P. 174

Teresa Côrte-Real

Professora de Biologia e Geologia,
é presidente da Câmara Municipal
de Arraiolos. É militante do PCP
e membro do Conselho Nacional
do Movimento Democrático de
Mulheres.

Suzanne Daveau

Melhor judoca portuguesa de
todos os tempos e uma das
melhores do mundo da atualidade,
foi campeã da Europa em cinco
ocasiões e quatro vezes
vice-campeã mundial. Em 2016,
conquistou a medalha de bronze
nos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro.

Teolinda Gersão

Sílvia Pinto

Rosa Mota

Por muitos considerada a melhor
e mais acarinhada maratonista de
todos os tempos, foi a primeira
portuguesa a conquistar uma
medalha de ouro nos Jogos
Olímpicos, em 1988, em Seul.
Campeã mundial e três vezes
consecutivas campeã europeia,
continua a ser uma das principais
embaixadoras do desporto
nacional em todo o mundo.

Académica, doutorada em
Filosofia, é professora
coordenadora do Instituto
Politécnico do Porto, que presidiu
entre 2010 e 2018. Integra a
direcção de várias instituições de
natureza empresarial e cultural e
preside à Associação Dias da
Dança e à Mesa da Assembleia
Geral da Portugal Ventures.
Pertence ao Conselho de
Administração da Fundação AEP
e, entre 2015 e 2018, foi membro
do Conselho de Administração
da Casa da Música. Foi eleita
deputada à Assembleia da
República nas eleições de
Outubro de 2019.

Rosário Pedreira

Rita Rato

Regina Bastos

Advogada, é deputada na
Assembleia da República pelo
PSD. Foi secretária de Estado da
Saúde de 2014 a 2015 e deputada
no Parlamento Europeu entre
2000 e 2004 e de 2009 a 2014.
É presidente da Assembleia
Municipal de Estarreja.

Rosário Gamboa

Rita Marnoto

Raquel Varela

Historiadora e professora
universitária, é investigadora
do Instituto de História
Contemporânea da Universidade
Nova de Lisboa, onde coordena o
Grupo de Estudos do Trabalho e
dos Conflitos Sociais. Colabora
com o Instituto Internacional de
História Social, em Amesterdão,
um dos maiores arquivos de
História Social do mundo.

Uma das mais conhecidas e
premiadas actrizes portuguesas,
estreou-se profissionalmente no
Teatro da Cornucópia em 1983,
mas é na televisão e no cinema
que mais se tem destacado. Com
participações em perto de meia
centena de filmes, ganhou por
quatro vezes o Globo de Ouro
para Melhor Actriz de Cinema.

Escritora, tradutora e professora
catedrática jubilada da Faculdade
de Letras de Lisboa. Publicou
vários ensaios nos domínios da
Teoria e História da Cultura,
traduções de autores clássicos
como Schiller e Nietzsche, e seis
romances – entre os quais
Educação e Memória de André
Maria S. (Prémio de Ficção da
APE) e Benamonte (Prémio PEN
de Narrativa). Foi presidente do
PEN Clube Português de 2009 a
2019 e vice-presidente do Comité
de Escritores para a Paz do PEN
Internacional.

Vanessa Fernandes
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Triatleta, durante vários anos
dominou a modalidade a nível
mundial. Tricampeã do mundo e
pentacampeã da Europa entre
2004 e 2008, conquistou a
medalha de prata nos Jogos
Olímpicos de Pequim. Após um
interregno de oito anos, regressou
à competição em 2017.

Teresa Martins Marques
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Presidente do PEN Clube
Português, é romancista, ensaísta
e investigadora PHD no CLEPUL –
Faculdade de Letras de Lisboa.
Editou e prefaciou as Obras
Completas de José Rodrigues
Miguéis. Dirigiu a organização do
espólio de David Mourão-Ferrreira
na Fundação Calouste Gulbenkian.
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