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Colaboração como criadora de conteúdos freelancer. A parceria com esta 
associação sem fins lucrativos, que pretende promover e dar a conhecer ‘estórias’ 
de mulheres empreendedora, teve início durante a estadia em Sydney (Austrália) e 
manteve-se após o regresso a Portugal. Produção e criação de entrevistas, artigos 
e textos para o site da instituição.
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Josefinas calçam a elegância portuguesa

Filipa Júlio
Valores: Amar, Respeitar e Criar.
Idade:32
Naturalidade: Vila Nova de Gaia

Da arquitectura ao mundo do calçado foi um passo de bailarina. O sonho tornou-se realidade 
e Filipa Júlio viu as suas práticas e elegantes sabrinas ganharem forma e vida. Na hora de 
escolher um nome, as lembranças de infância falaram mais alto e a homenagem à Avó Josefina 
foi feita. Aliando a tradição à qualidade, as Josefinas saltaram fronteiras e são hoje uma marca 
portuguesa de sucesso cá dentro e lá fora. 

Formei-me em arquitetura na Faculdade de Arquitetura da UP, trabalhei em Barcelona durante 
6 meses e trabalho há 7 anos num gabinete de arquitetura no Porto. Em 2013 criei as Josefinas 
que são, actualmente, um dos meus grandes orgulhos profissionais.

A ideia das Josefinas surgiu em conversa com um amigo. Achava que uma marca exclusiva 
que se especializasse na produção de sabrinas, poderia ser uma boa ideia de negócio, 
sobretudo porque em Portugal existe uma tradição na produção de sapatos de grande 
qualidade. No entanto, penso que as Josefinas já pertenciam ao meu imaginário de criança. 
Inconscientemente as caminhadas para o ballet com a Avó Josefina ou o facto de ter um avô 
sapateiro contribuíram, de certeza, para que a ideia surgisse aos 30 anos de vida.

Gosto de concretizar ideias e de as levar até à realidade. Afinal sou arquiteta! Este projeto 
acabou por fazer parte de ‘mais um projeto’ que tinha de concretizar, mas bem mais ambicioso 
que todos os anteriores. A arquitetura deu-me a base de trabalho para, de um projeto inicial, 
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passar à concretização, do projeto à obra construída. Neste caso, da idealização das Josefinas à 
concretização do negócio físico.

Hoje em dia sempre que se lança um novo modelo, um novo conceito, uma nova estratégia, 
é como começar tudo de novo. O início obriga a método e a perseverança, mas durante todo 
este caminho percorrido tivemos a sorte de ir encontrando sempre pessoas que nos apoiam e 
ajudam a seguir em frente. Isso tem sido fundamental. Nas Josefinas houve uma enorme dose 
de paixão e de trabalho e isso é algo contínuo, algo que considero que se reflete diariamente 
em todas as vertentes da marca.

A parte técnica de concretização do primeiro par de Josefinas foi o mais difícil. Queríamos o 
par perfeito, que respondesse a uma série de pressupostos muito bem definidos. Por exemplo, 
o pormenor do cordão a correr dentro do gorgorão é uma mais valia das Josefina, mas foi 
preciso trabalhar este aspecto a nível de produção.

As Josefinas são um projeto a tempo inteiro, para a vida.

Inspiro-me nas pessoas que vejo todos os dias a passar por mim na cidade, nos diferentes 
estilos. Estou sempre atenta a desfiles e a tendências. A arquitetura é uma escola de bom gosto 
e continua a ser uma inspiração: as cores que mudam com a luz, os espaços que me rodeiam… 
Por vezes, amigos que me mostram novidades e, sem dúvida, as viagens. No fundo, inspiro-me 
no mundo. Sou uma pessoa que olha e absorve muito do que me rodeia. Procuro sempre ler 
boas revistas e alguns livros. As Josefinas acabam por ser uma conjugação de todas estas coisas 
que nos fazem ter vontade de seguir em frente, inovar e criar.

A receptividade nacional e internacional tem sido ótima. Estamos muito felizes pela forma 
como fomos recebidas e como as Josefinas são procuradas e posicionadas. Os nossos clientes 
são fiéis à marca e isso é um grande elogio e fonte de força para nós. É um sinal que reflete a 
qualidade e a paixão dedicada às Josefinas.

As nossas apoiantes são mulheres de força que partilham a filosofia das Josefinas: a de levar 
uma marca portuguesa de luxo pelo mundo, de acarinhar um produto de qualidade e que 
sentem que não é por algo ser português que não pode ter o mesmo impacto no mundo. 
Recebemos sempre todas as críticas com todo o gosto e vontade de melhorar a cada dia. Para 
nós, as nossas apoiantes merecem apenas o melhor e sabemos que elas sentem isso, pois 
recebemos diariamente esse feedback. Afinal, se elas dão valor a algo que fazemos, o nosso 
maior prazer é retribuir todo esse carinho! 

Queremos continuar a internacionalizar as Josefinas e aumentar a notoriedade da marca a 
nível global. Há sempre questões de produção para desenvolver e temos novas coleções que 
estão sempre a ser trabalhadas. Vamos ter novidades brevemente. A loja física surgirá a seu 
tempo. É um dos nossos objetivos.

Sinto-me feliz com a minha vida e com o que construí até hoje mas quero sempre fazer mais e 
dar mais.
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Abril de 2014

Marita Cheng, a engenheira que quer mudar o mundo

Marita Cheng
Valores: integridade, trabalho, humildade
Idade: 25 anos
Naturalidade: australiana

Em pequena sonhava construir robôs mas quando chegou à universidade ficou surpreendida 
com o reduzido número de alunas na turma. Decidida a mudar a realidade, reuniu um grupo 
de amigos e foi às escolas explicar às raparigas o que era a robótica. Nascia a Robogals, uma 
organização reconhecida internacionalmente e que deu a Marita Cheng o título de Jovem 
Australiana do Ano 2012.

Eu sempre fui fascinada por robôs. Quando era criança, a minha mãe mandava-me fazer as 
tarefas domésticas e eu costumava sonhar com o dia em que um robô poderia fazer tudo por 
mim. Mas quando olhava à minha volta, não via nada do género e então sonhava em ser eu a 
construí-lo. 

Quando fui para a universidade de Melbourne estudar engenharia mecatrónima e ciências da 
computação, foi um choque enorme descobrir que eramos apenas 5 raparigas numa turma de 
50! Soube depois que menos de 10 por cento dos engenheiros na Austrália eram mulheres. Não 
me parecia bem. Não fazia sentido que 90 por cento do mundo à nossa volta (smart phones, 
computadores, carros, edifícios, comboios,…) fosse criado e mantido por engenheiros homens. 
Como podes ter a certeza de que o que o que estás a fazer é bom para uma população 50-
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50 homem-mulher se apenas 10 por cento dos criadores são mulheres? Como podemos ter a 
certeza de que estamos a usar as melhores ideias se o grupo sentado à mesa não representa o 
mundo de forma equitativa? 

No meu segundo ano, 2008, abordei um professor para saber se o seu departamento poderia 
financiar a construção de um robô (meu e de alguns amigos). Ele disse que andava à procura 
de um grupo de alunos para ir às escolas e ensinar robótica aos miúdos de 12 anos. Era a nossa 
oportunidade. Poderíamos realmente fazer a diferença no número de raparigas que escolhem 
engenharia no ensino superior. Pensei mais longe: se podemos ensinar raparigas numa escola, 
porque não ensiná-las em todas as escolas? Tracei um plano e passei à prática. Recrutei amigos, 
preparámos aulas de robótica, contactei as escolas e chamámos mais voluntários. Nascia assim 
a Robogals. 

O objectivo da organização é chamar a atenção das raparigas para o mundo da engenharia 
e da tecnologia. A nossa primeira actividade são os workshops de robótica: explicar o que 
é a engenharia e como é que os engenheiros podem fazer a diferença nas nossas vidas. 
Costumamos dizer que é a aplicação prática da ciência para tornar o mundo melhor. Também 
organizamos eventos na comunidade como exposições, desafios e competições. Desde Julho 
de 2008, ensinámos 17.000 raparigas na Austrália, no Reino Unido, nos EUA e no Japão.

Quando estávamos a dar o nosso máximo para que o projecto funcionasse, nunca pensei 
na notoriedade que poderíamos alcançar. Limitei-me a estabelecer metas que me pareciam 
divertidas e desafiadoras para mim e para a equipa. Trabalhámos muito para as conseguir 
alcançar. Fiquei surpreendida e satisfeita que outros tenham pensado que o que nós estávamos 
a fazer pudesse realmente fazer diferença no mundo e que quisessem reconhecer os nossos 
esforços. Só nos motivou para fazer mais e melhor.

Sem dúvida que valeu a pena todo o esforço! Diverti-me ‘à brava’, fiz amigos novos, viajei 
pelo mundo e aprendi coisas que nunca teria aprendido numa sala de aula. As capacidades que 
desenvolvi através da Robogals deram-me a coragem e a confiança necessárias para perseguir a 
minha próxima aventura: um braço robótico para pessoas com mobilidade superior limitada.

Depois de concluir os estudos, recusei várias propostas de emprego. Há mais de 10 anos que 
o meu sonho era criar e ser CEO de uma empresa de robótica. Queria fazer parte da revolução 
robótica e contribuir com novos robôs, que nos ajudem nas tarefas do dia-a-dia. Tudo o que 
aprendi na Robogals pareceu-me muito mais adequado para começar a 2Mar Robotics do que 
para desempenhar qualquer outra função.

O maior reconhecimento? Sem dúvida, o Prémio de Jovem Australiano do Ano 2012. Mudou 
a minha vida da melhor maneira possível, ao dar reconhecimento à Robogals e ao trabalho 
que estávamos a fazer e ao proporcionar-me mais oportunidades, tanto a nível nacional como 
internacional. Sou uma privilegiada por ter tido a honra de o receber. 

Vou buscar a minha inspiração às pessoas com quem trabalho. Sou muito melhor no trabalho e 
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mais eficaz quando tenho uma equipa a trabalhar comigo para alcançar o mesmo objectivo. Não 
a quero desapontar.

Como conciliar tudo? Eu queria imenso que a Robogals atingisse as metas propostas mas não 
sabia como. No entanto, eu sabia que para o conseguir, teria de alargar os meus horizontes e 
crescer enquanto pessoa. Ao longo desse processo descobri que era mais forte do que alguma 
vez pensei. A vontade de vencer ajudou-me a chegar lá!

Não me arrependo de nada. Tudo acontece exactamente como está previsto acontecer. Até as 
oportunidades perdidas acabaram por ser o que eu precisava naquele momento. 

Estive em Portugal quando terminei o meu ano de intercâmbio no Imperial College London. 
Queria conhecer o país e passei uns dias no Porto. Gostei imenso. Visitei a Casa de Música 
e sentei-me lá a sonhar e a contemplar a beleza do edifício. Adorei a comida. Em Janeiro de 
2012, voltei a Portugal para participar na Sandbox Global Summit, em Lisboa. A Sandbox é uma 
comunidade de jovens com menos de 30 anos, que querem mudar o mundo. Além disso, um 
dos meus melhores amigos é português.

Uma mulher de sucesso? Não penso que o sucesso seja um estado que se possa manter. É um 
alvo em constante movimento. A minha definição de sucesso é alcançar os nossos objectivos. É 
um conceito muito pessoal.

Sou feliz! Tenho um pequeno e simpático apartamento, que fica numa bonita e pacata parte 
do mundo. Vivo num grande país como é a Austrália, onde me sinto sempre segura. Divido 
casa com os meus amigos. Tenho o emprego dos meus sonhos. Trabalho com uma equipa 
espectacular. Posso viajar algumas vezes por mês para partilhar a minha história e conhecer 
pessoas novas. 

Planos para o futuro? Construir robôs. Mudar o mundo. Divertir-me.
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Colaboração como jornalista freelancer. A parceria com esta publicação online 
começou, por iniciativa própria, aquando da estadia em Sydney (Austrália) 
e continuou em Portugal. Idealização e redacção de artigos. Viagens, arte, 
gastronomia, inovação são apenas alguns dos temas abordados.



Setembro de 2014
 
ELEPHUN PARK™ — Urban Art Fest / Artes sobem ao palco 
em Albergaria-a-Velha

11 de Outubro de 2014 marca o nascimento do ELEPHUN PARK™ — Urban Art Fest, em 
Albergaria-a-Velha. Naquela que se quer (e deseja) como a 1.ª de muitas edições do evento, 
música, escultura, dança, teatro de rua, pintura, artesanato, entre outras artes, apresentam-se 
ao público.

“É um projecto ambicioso, com uma equipa jovem, dinâmica e dedicada. Equipa essa apologista 
da paz e da harmonia pela humanidade e natureza, como também da sua preservação”. É desta 
forma que os criadores do festival se assumem e o definem, na sua página oficial. A ideia nasceu 
do esforço e dedicação de um grupo de ‘malta nova’, que se propôs oferecer uma novidade à 
sua cidade local e ao mesmo tempo promover a cultura. Nas palavras da própria organização: 
“A necessidade de criar algo diferente e inovador, foi fundamental para prosseguirmos com o 
projecto. A escassez de eventos locais do género e direccionados aos jovens, obrigou-nos a 
tomar uma atitude revigorante, que ajudasse ao rejuvenescimento da nossa região”.

Naquela que se pretende que seja a 1.ª edição do evento, artes e natureza unem-se para passar 
a mensagem. Promover novas formas culturais e artísticas, conseguindo simultaneamente 
consciencializar as pessoas para a importância da preservação do meio ambiente. Quem andar 
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pelo recinto poderá, por exemplo, dançar ao som de música electrónica, admirar pinturas e 
esculturas, participar em workshops de ioga e capoeira. Ao mesmo tempo, será sensibilizado 
para os cuidados a ter com o meio envolvente, familiarizando-se com conceitos como 
reciclagem e pegada ecológica. O visitante terá assim acesso a uma espécie de dois em um: 
diversão + informação. 

As portas da Quinta da Boa Vista / Torreão abrem às 17h, para um final de tarde e uma (longa) 
noite de muita animação e diversão. Para se poder orientar e organizar, tome note:
Recinto:
18h – 20h - jazz, chill-out, blues, downtempo, …
22h - 00h – rock, com os Miles From Buckingham
Área principal:
24h – 1h - Hélder Pereira
1h - 2h - Terzi
2h - 3h30 – os portugueses Freshkitos
3h30 - 5h - Gez Varley aka G-Man, estreia em solo nacional
5h - Zorgan

Workshops e actividades:
18h - workshop de yoga
17h - 24h - actividades de escultura e artesanato
22h - workshop de jinhakenpo
23h - workshop de capoeira

Pequenos e graúdos, locais e forasteiros, conservadores e arrojados serão bem-vindos. ”É um 
festival para todos”, frisa a organização, que conta com o apoio da CM de Albergaria-a-Velha, 
da Associação de Jovens Empreendedores de Albergaria e da ONG WWF Portugal nesta 
aventura. 
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Abril de 2014
 
No mundo das artes
 

A primeira visita à Art Gallery NSW não correu como o previsto. Aliás, nem sequer correu. 
Uma confusão de nomes, moradas e acabei na State Library NSW. Imponente mas pouco 
artística pensei na altura, confesso que um pouco desiludida. Detectado o erro, impunha-se 
nova visita. Desta vez ao sítio certo.

Criada em 1871, a Galeria de Arte de Novas Gales do Sul fica nas proximidades do (parque) 
The Domain e do Real Jardim Botânico. À medida que nos aproximamos e deixamos para trás 
um manto verde, os contornos de um majestoso edifício cheio de História e as suas enormes 
colunas tornam-se cada vez mais nítidos. O enquadramento é perfeito. 

Entro e preparo-me para uma viagem pelo mundo das artes. E que mundo! O mapa que 
apanho no balcão de informação mostra-me que são 4 andares todos dedicados à arte. 
Da Europa à Ásia, passando pela Austrália, do século XV ao século XXI, do clássico ao 
contemporâneo nada parece ter sido esquecido.  

Não há tempo a perder e logo ali no corredor principal encontro as primeiras obras. Do tecto 
e ao longo de 50m pendem mais de 60 mil fitas coloridas de plástico. Da autoria do artista local 
Nike Sawas, ‘Rally’ é uma das maiores peças individuais alguma vez exposta. Aquele tapete 
aéreo colorido não passa despercebido e vê o seu impacto visual reforçado pelas telas expostas 
ao longo do corredor. ‘Forcefields’ junta onze quadros abstractos que fazem parte da colecção 
de arte da instituição. Não há um estilo, um lugar ou um momento que os una entre si nem aos 
criadores. Mas a força e a energia que transmitem é comum a todos e contagiante. Por algum 
motivo inexplicável, toda aquela cor vibrante deixa-nos felizes.
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A presença de turistas é habitual nestes meios. Menos comum, pelo menos para a minha 
realidade, é o elevado número de visitas escolares que andam pelas galerias. Os mais pequenos 
seguem atentamente os professores e os guias. Desenham, pintam e questionam tudo. Os 
mais crescidos param aqui e ali para ver apenas o que lhes chama a atenção. A individualidade 
própria da idade assim o dita. Todos sem excepção parecem gostar de estar ali, rodeados de 
arte.

Do familiar ao desconhecido  
Arte europeia dos séculos XV a XX parece-me bem para começar. Pintura e escultura ao longo 

de várias salas ligadas entre si, física mas sobretudo estética e cronologicamente. Há um fio à 
meada a seguir para não nos perdermos. Confesso que desconheço muitos dos nomes que vou 
lendo até que de repente vejo algo familiar. Pissarro, Van Gogh, Monet, Dufy, Rodin. Conheço e 
talvez por isso demoro-me um pouco mais de tempo a admirar. 

Na sala ao lado, arte australiana e aborígene. Descubro o que de melhor se criou entre os 
séculos XIX e XXI com o selo made in Austrália. Pintura, escultura, fotografia e até vídeo numa 
viagem ao longo do tempo que nos ajuda a conhecer um pouco mais o percurso cultural deste 
país. As diferenças entre quem chegou e quem cá estava são grandes e a arte confirma-o. As 
cores, os traços, o abstracto (para nós) de uma tela aborígene revela-se apelativo. Atrai-nos e 
obriga-nos a tentar encontrar um significado para o que está à nossa frente. Desisto e continuo 
a minha jornada. Ainda há muito para ver.

Desço um andar e estou na Ásia. China, Coreia e Japão ali tão perto. A caligrafia chinesa, as 
porcelanas coreanas e o teatro japonês chegam até nós. Como são tão diferentes as expressões 
artísticas de país para país. Ainda há pouco estava rodeada de quadros e esculturas, agora são 
caracteres, bules, máscaras. Um grupo de crianças, sentado no chão, ouve a professora em 
silêncio.

Um olhar diferente
Mais um lance de escadas e novas descobertas. O contemporâneo e o moderno recebem-me 

de braços abertos. Entro desconfiada no mundo da contemporaneidade. Procuro entender o 
que vejo mas não é fácil sentir-me atraída pelo que me rodeia. Afinal a frase na parede junto à 
escadas rolantes ‘não é só uma frase’. É uma instalação do americano Lawrence Weiner (1990). 
É o maravilhoso mundo das artes no seu pleno. As múltiplas interpretações, a subjectividade 
de quem cria e quem admira. Avanço para a modernidade e não há dúvidas que me sinto mais 
à vontade. Os ‘tradicionais’ quadros e esculturas voltam a ser o centro. Georges Braque, Pablo 
Picasso e Alberto Giacometti, entre outros estão mesmo ali.

Finalmente o último piso. A Yiribana Gallery apresenta trabalhos do povo aborígene e do 
povo indígena Torres Strait Islander. Estão representados artistas de várias comunidades 
espalhadas pela Austrália. Os tons fortes das telas sobressaem de imediato em contraste com 
as peças de madeira. O novo e o antigo lado a lado a contarem episódios de uma história. 

Regresso ao ponto de partida. Paro e faço questão de olhar em redor para uma última 
contemplação. Dirijo-me à saída, com a certeza de que voltarei em breve.
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SC ALBA2012 - 2014

Colaboração com um clube amador de futebol, membro da Associação de 
Futebol de Aveiro, no âmbito do departamento de comunicação. Gestão da 
página do facebook, nomeadamente com a criação de conteúdos, bem como 
promoção do emblema desportivo junto da comunicação social local.
Tanto ao nível da comunicação interna como externa do clube, o plano definido 
previa a criação e a manutenção de uma relação de proximidade com os adeptos 
e a comunidade local e regional. Dar a conhecer o projecto desenvolvido ao nível 
da formação foi também um dos principais objectivos.



MÚSICA NA PALMA 
DA MÃO

Guia 001 – 2011

Um projecto inovador em Portugal que se propõe reunir informação sobre a 
música nacional, abrangendo todas as áreas relacionadas com esta indústria. 
Dividido em sete grandes categorias (artistas, discos, espectáculos, formação 
musical, media, organismos e serviços) Música na Palma da Mão inclui uma relação 
exaustiva de bens e serviços disponíveis no sector musical.
Membro da equipa responsável pela primeira edição do guia, com funções 
de produção de conteúdos. Tive a meu cargo a pesquisa, recolha, selecção e 
verificação dos dados utilizados. Um trabalho minucioso desenvolvido ao longo 
de vários meses, cujo grande objectivo era reunir a maior informação disponível 
possível sobre a música portuguesa e as actividades a ela ligadas.

2008 - 2011



GINGKO2009 - 2010

Colaboração como jornalista freelancer. Idealização e elaboração de reportagens, 
onde as pessoas e as suas estórias estão no centro das atenções. Ambiente, 
empreendedorismo, ecologia, bem-estar, culinária, entre outros, foram os 
principais temas abordados.



Maio de 2010

Hortas para todos

Se cada um de nós fizer a sua parte, todos ganham. A horta da formiga – centro de 
compostagem caseira é o contributo da Lipor para um mundo mais verde. Junte-se ao 
movimento.

“Quem nos viu e que nos vê”, exclama Benedita Chaves, coordenadora do Departamento 
de Valorização Orgânica da Lipor. O motivo de orgulho é a Horta da Formiga, criada em 2002 
pela entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos de 
oito municípios do Norte. A sua missão é educar e sensibilizar a população, promovendo a 
compostagem caseira, agricultura biológica e contacto com a Natureza. “Queremos ser úteis a 
quem nos procura. Quando todos souberem o que a compostagem caseira e grande parte da 
população a praticar, teremos cumprido o nosso objectivo”, assume a responsável.
O projecto tem crescido a bom ritmo e hoje engloba os programas Horta-à-Porta, hortas 

biológicas do Grande Porto, Terra à Terra, projecto de compostagem caseira, e Horta na Escola, 
projecto de compostagem e agricultura biológica em meio escolar. “Começou com um pequeno 
projecto de demonstração, visitas para as escolas e curso de agricultura biológica. Hoje 
fazemos mais de 100 cursos anuais em áreas tão variadas como a poda de árvores de fruto e o 
aproveitamento de sobras alimentares”, diz com regozijo.
Um dos projectos mais visíveis da Horta da Formiga é o Horta-à-Porta, que desde 2003 

permite a criação de hortas biológicas, iniciativa que envolver autarquias, juntas de freguesia 
e a Lipor. Os actuais 409 talhões de, no mínimo, 25 m2 distribuem-se por 14 hortas. As mais 
de 1.800 inscrições comprovam o êxito da iniciativa. “As pessoas que vivem nas cidades 
necessitam de contacto com a natureza. Queremos desenvolver esse hábito, incentivando 
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boas práticas agrícolas e proporcionando uma espécie de terapia ocupacional”, esclarece Ana 
Lopes, responsável pelo projecto. Um apelo sentido por Humberto Rebelo, 68 anos, a viver 
na Maia. “A terra liberta-me. Trabalhá-la é apaixonante. Quando comecei a pensar na reforma 
decidi ocupar o tempo e sentir-me útil. Tinha ouvido falar do projecto Horta-à-Porta, informei-
me e percebi que era o que procurava”, conta. E recorda: “Sou natural de Vila Real. Os meus 
pais tinham um quintal onde eu e a minha irmã adorávamos brincar. Quando vim para o Porto 
com a minha mulher a nova casa também tinha um pequeno quintal, ao qual me dediquei com 
prazer. Ao domingo era preciso chamar-me várias vezes porque ficava lá horas esquecido.”. 
Humberto visita duas e três vezes por semana o seu talhão na Horta da Quinta da Gruta, na 
Maia, para cuidar do alho francês, ervilhas, alface, favas, couve-rouxa. Um passatempo que dá 
frutos. “No ano passado colhi 15 quilos de feijão, que dividi pelos meus filhos. É fantásticos ir 
à horta apanhar um repolho para a sopa. O aroma e o sabor são completamente diferentes”, 
garante. O balanço de dois anos como agricultor é positivo. “A horta ajuda a matar saudades 
do passado. Conhecemos pessoas muito diferentes com quem criamos fortes laços de amizade. 
Oferecemos e trocamos produtos quando a colheita é boa, conversamos, mostramos as nossas 
plantações. É um mundo à parte”.

DAR E RECEBER
Mas, como funciona o Horta-à-Porta? “É necessário que uma autarquia ou junta de freguesia 

nos ceda terreno. As entidades estabelecem um protocolo, criam-se as hortas e os interessados 
inscrevem-se por telefone ou no site”, explica Ana Lopes. “A atribuição de talhões é feita 
por ordem de inscrição e em função das condicionantes da horta, definidas pelo proprietário. 
Por exemplo, se é só para residentes na freguesia ou no município”. O acordo entre o futuro 
agricultor e a Lipor, válido por um ano, estabelece direitos e deveres dos participantes. “É 
proibido utilizar químicos e a violação da regra dita expulsão imediata. Os vizinhos são os 
maiores polícias. Se desconfiam de algo irregular na horta do lado avisam-nos. Até enviam 
fotografias”, revela Cristina Ferreira, uma das formadoras que dão apoio no projecto. No ano 
passado houve novidades no Horta-à-Porta com a criação das hortas de subsistência. “Os 
bens cultivados nesta hortas podem ser comercializados numa banca do mercado municipal 
cedida pela autarquia, e assim complementar o orçamento familiar. Há uma horta na Maia 
e outra em Rades. Esta última insere-se num bairro social, onde existia o terreno, e destina-
se exclusivamente aos moradores. Foi a própria junta de freguesia que nos procurou para 
ajudarmos na sua criação. Estamos em processo de formação de novos agricultores”, esclarece 
Cristina. Um projecto de responsabilidade social com impacto directo na vida dos munícipes. A 
primeira horta social foi inaugurada em Novembro passado, na Maia. “Inscreveram-se pessoas 
comuns, da classe média, que por infelicidade de vida se viram numa situação económica 
complicada”.
Não são só as hortas que ocupam o tempo de Ana Lopes, a engenheira química também 

é gestora do projecto Terra-à-Terra. “Através da compostagem caseira queremos reduzir 
os resíduos orgânicos das habitações na área de intervenção da Lipor”, informa. A iniciativa 
envolve oito municípios: espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, 
Valongo e Vila do Conde. “Já distribuímos 2.500 compostores. A meta são os 10 mil”. Para 
participar basta ter mais de 18 anos e residência com jardim. Sem custo para quem se inscreve, 
tem como única contrapartida a frequência de uma formação de três horas. “Depois do curso 
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entregamos o compostor à pessoa, que terá de o manter activo ai longo de um ano. Fazemos 
visitas de acompanhamento, e se tudo estiver em ordem no final desse período cedemo-lo a 
título definitivo”, conta a técnica.

SEMEAR HOJE PARA COLHER AMANHÃ
A pensar no futuro e na mudança de comportamentos, desde 2004 que a Horta da Formiga 

leva a horta à escola. “A grande missão é estimular a comunidade escolar para as boas práticas 
ambientais. Queremos que o que ensinamos hoje às crianças crie adultos mais conscientes. 
Simultaneamente sensibilizamos pais e famílias”, afirma Joana Santos, que está na gestão do 
projecto há dois anos. Na prática trata-se de ajudar as instituições de ensino e instalar um 
compostor e uma horta biológica. “As escolas inscrevem-se, querem trabalhar connosco e 
empenham-se”, salienta. Não faltam indicadores de sucesso da medida. “Neste ano lectivo 
colaboramos com 42 escolas de todos os níveis escolares das oito autarquias. Para o ano temos 
17 escolas em lista de esepra, e 21 escolas autónomas, que deram continuidade ao programa 
sem o nosso acompanhamento”. A recompensa chega no dia-a-dia e através de pequenos 
episódios. Ainda hoje Emília Machado, responsável pelas visitas escolares, sorri quando recorda 
a admiração de um grupo de crianças que visitou a Horta da Formiga. “Ficaram surpreendidos 
quando viram que os morangos cresciam numa planta rasteira e não numa árvore. Foi 
engraçado ver a sensação de prazer quando os colheram e comera”, recorda. 
Acreditando que faz a diferença, a Horta da Formiga revê-se nas características do insecto 

que lhe dá nome. “A formiga anda por todo o lado e trabalha muito no Verão, para ter frutos 
no Inverno. É preventiva”, resume Benedita Chaves. Semear hoje para colher amanhã. Por um 
mundo melhor.

 A FORMIGA ENSINA
No ano passado a Horta da Formiga ministrou 89 cursos nas áreas de jardinagem e agricultura 

biológica, culinária e compostagem. Mais de 1.400 pessoas participaram. Uma delas foi Eduardo 
Ribeiro, cara bem conhecida ma Horta. “Por curiosidade fiz o curso de compostagem. Seguiu-
se o de agricultura e depois a aplicação caseira do que aprendi. Gostei e continuei. O bichinho 
ficou e agora não quero parar”, conta o empresário de 60 anos. Fã dos cursos da Horta da 
Formiga, estabeleceu como metas para este ano inscrever-se nos poucos cursos que ainda lhe 
faltam. Os interesses de Eduardo ultrapassam a agricultura e a jardinagem. “Participei no curso 
de plantas aromáticas e medicinais”.
Como se explica a adesão das pessoas? “Oferecemos qualidade, somos genuínos, 

respondemos ás necessidades e damos acompanhamento. Isto faz a diferença”, garante 
Cristina Ferreira, formadora na Horta da Formiga. As vagas esgotam rapidamente e a fama 
chegou longe. “Recebemos inscrições de vários pontos do país, e até de Esapnha”, realça. E 
deixa escapar duas novidades para este ano: produção de cogumelos e produção de galinha em 
modo biológico. 
Se cada um de nós fizer a sua parte, todos ganham. A Horta da Formiga – Centro de 

Compostagem Caseira é o contributo da Lipor para um mundo mais verde. Junte-se a este 
movimento.
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Novembro de 2009

4 por 6
 

Uma pitada de inspiração, simplicidade q.b. e paciência na dose certa são os truques para 
comer com peso, conta e medida. Não acredita? Então siga os conselhos de Mariana, Pipoka, 
Elvira, Suzana, Marizé e Laranjinha. Autoras de blogues culinários bem conhecidos nas cozinhas 
virtuais nacionais, decidiram mostrar que é possível preparar uma refeição para uma família de 
quatro elementos com seis euros.

Cozinhar de uma forma criativa, saudável, económica e sem grandes complicações nem 
sempre é fácil, sobretudo na correria dos tempos modernos e com cada vez maiores 
preocupações financeiras. Isto desmotiva qualquer dono de avental. Foi precisamente a pensar 
nisso que Mariana Fidalgo idealizou o 4 por 6. Trata-se de um projecto na blogosfera culinária 
portuguesa cujos menus que consistem num prato principal e numa sopa ou sobremesa para 
quatro pessoas. Isto sem ultrapassar um orçamento de seis euros, e dando sempre que possível 
uma dica de poupança. Complicado? Parece. E segundo a própria até o foi no arranque. 
“Nenhuma de nós estava habituada a pesar o que usava, a anotar todos os ingredientes e a 
cozinhar para quatro. Foi preciso pensar mais do que o costume para fazer os posts e trabalhar 
de forma rigorosa. Agora já é quase instintivo”, conta ela, que ainda tem bem presente o 
momento em que o 4 por 6 começou a ganhar forma. “A ideia surgiu na altura em que a crise 
se tornou real, Ajudou também o facto de me deparar com a teoria errada de que para comer 
de forma equilibrada é preciso perder muito tempo e gastar muito dinheiro”. A vontade de 
fazer do seu blogue (http://caosnacozinha.wordpress.com) mais do que “uma mera colecção de 
receitas, tornando-o útil às pessoas” foi o empurrão decisivo para passar da teoria à prática.

Com os primeiros esboços delineados, a etapa seguinte foi ponderar com quem do mundo 
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dos blogues nacionais dedicados à arte de bem cozinhar gostaria de concretizar o plano. Como 
faz questão de frisar “o projecto foi, desde o início, criado e desenvolvido pelas seis”. A escolha 
recaiu sobre Isabel, a Laranjinha, do http://cincoquartosdelaranja.blogspot.com, Suzana, do 
http://gourmets-amadores.blogspot.com), Marizé,  do http://tachosdeensaio.blogspot.com, 
Elvira, do http://elvirabistrot.blogspot.com e mais uma Isabel, desta feita a Pipoka, do http://
threefatladies.blogspot.com. 

Algumas trocas de emails foram suficientes para acertar os detalhes. Nenhuma teve dúvidas 
quando recebeu o convite. 

“Na altura, por motivos profissionais, estava ausente de casa a frequentar um curso e só 
regressava ao fim-de-semana. Não sobrava muito tempo para cozinhar, mas não podia deixar 
de participar”, esclarece Marizé, assumindo que também se sentiu atraída pelas regras do jogo. 
Essa parece ser, aliás, uma opinião consensual entre as convidadas. 

“Encontrar sugestões válidas e apresentar dicas para poupar que façam realmente a diferença 
é um desafio talvez maior do que qualquer uma de nós supôs inicialmente. É aí que reside 
o grande interesse do 4 por 6”, faz questão de explicar Suzana, a última cozinheira a entrar 
para o projecto. A estreia foi a 16 de Março pelas mãos da mentora, no Caos na Cozinha, 
onde Mariana serviu almôndegas de frango e espinafres sobre penne em puré de cenoura e 
cogumelos salteados, reservando para a sobremesa kiwi.

À DISTÂNCIA DE UM SIMPLES CLIQUE
Com cada uma a apresentar, no seu blogue, uma receita quinzenalmente, seria de supor 

que os encontros a seis para trocar opiniões se sucedessem a bom ritmo. Não é bem assim. 
Mariana, Elvira, Pipoka, Marizé, Suzana e Laranjinha nunca estiveram as seis sentadas à mesma 
mesa. “Como é que se explica a empatia entre as pessoas que não se conhecem fisicamente? 
Ainda hoje faço essa pergunta”, confessa Pipoka, esforçando-se por encontrar as palavras 
certas. “Entre nós tudo aconteceu muito naturalmente. Ninguém apresentou ninguém. Os 
posts que lia nos blogues delas, assim como os comentários delas no meu, fizeram-me sentir 
uma grande afinidade que extravasa o âmbito culinário”. Opinião partilhada por Laranjinha, que 
fala pelo grupo quando garante que o encontro em falta não atrapalha o bom funcionamento 
do 4 por 6. Segundo Laranjinha, que só não conhece Mariana, “cada uma tem total liberdade 
de criação e só no próprio dia sabe o que as outras publicam no post. Não há acordo prévio, e 
quando surge uma dúvida o email e os chats resolvem”. E mesmo sendo seis cabeças a pensar 
não há problemas na hora de decidir. “A autonomia de cada uma e a sintonia no modo como 
encaramos este trabalho faz com que seja muito fácil tomar decisões”, diz Suzana.

DEVER CUMPRIDO
Mesmo sem uma meta definida, o sentimento comum é de que o grande objectivo foi 

concretizado. Afinal, é mesmo possível comer bem e em conta, cozinhando com prazer. 
“Comemos várias vezes ao dia e se for um acto mais leve e alegre melhor. É para isso que serve 
o 4 por 6: dar asas à criatividade, encarar a comida de forma mais descontraída”, reconhece 
Elvira. E deixa o ensinamento: “Comer bem não é sinónimo de comer caro. A criatividade é que 
transforma alimentos simples em refeições dignas de grandes restaurantes”.

GINGKO



RECORD2004 - 2008

Colaboração como jornalista na delegação do Porto. Idealização e elaboração de 
reportagens, cobertura de eventos desportivos e redacção de crónicas de jogos. 
Trabalho desenvolvido em diversas modalidades, nomeadamente basquetebol, 
andebol, voleibol, futebol, futsal, natação, hóquei em patins. Nos últimos dois 
anos, maior participação na cobertura dada à segunda divisão nacional de futebol.



Setembro de 2006

BASQUETEBOL | PORTUGAL SOFRE A PRIMERIA DERROTA AO QUARTO 
JOGO
Acidente de percurso

E eis que ao quarto jogo da Selecção Nacional surgiu a primeira e única derrota fora de casa, 
na fase de apuramento para o Campeonato de Basquetebol de 2007, em Espanha. O ‘acidente 
de percurso’ aconteceu ontem frente a uma Macedónia apoiada por 2 mil adeptos, com os 
portugueses a perderem  por uma diferença de 20 pontos (83-63). Situação que permitiu à 
selecção anfitriã açcançar a liderança do grupo B, em igualdade numérica com Portugal (7 
pontos, 3 vitórias e uma derrota), mas com vantagem na diferença pontual: em Trancoso a 
equipa das quinas venceu os macedónios por 18 pontos).

Portugal até entrou bem no jogo e terminou o primeiro período na frente do marcador (19-
20), mas a partir dessa altura começou a ser visível algum nervosismo e desconcentração por 
parte do grupo. Como  consequência , no segundo e terceiro períodos, a Selecção Nacional 
marcou apenas 12 e 16 pontos, respectivamente, não mais conseguindo impor o seu jogo. Um 
dos momentos chave e, porventura, decisivo, para o desenlace do encontro aconteceu durante 
o terceiro período, com Portugal a sofrer 11 pontos consecutivos sem conseguir dar resposta. 
Os problemas defensivos eram óbvios, bem como as dificuldades na concretização. 

ÚLTIMO ESFORÇO. Com a Macedónia a distanciar-se cada vez mais no marcador (54-48 no 
final do terceiro período) e já no derradeiro quarto, os lançamentos triplos passaram a ser 
primeira opção dos jogadores nacionais para tentar reduzir a diferença. O que não se revelou 
uma boa escolha, já que as perdas de bola acabaram por permitir o contra-ataque adversário. A 
perder por 10 pontos (70-60), restava a Portugal tentar gerir os últimos minutos para evitar uma 
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derrota por mais de 18 pontos. Só que nos últimos dois minutos os macedónios conseguiram 
dilatar a vantagem, acabando assim por ‘abanar’ as aspirações nacionais. 

Desta feita, a garra, determinação e coragem dos “ratinhos” revelou-se insuficiente para 
ultrapassar as torres macedónias. Ainda assim, nada está decidido. O apuramento continua no 
horizonte, com Portugal a jogar os dois próximos encontros em casa (Bósnia-Herzegovina e 
Israel).

«Vontade de vencer atrapalhou»
Valentyn Melnychuk não tem dúvidas de que, ontem, a “vontade dos atletas portugueses em 

vencer atrapalhou, bloqueando as decisões”. No entender do treinador, a equipa não conseguiu 
ultrapassar os obstáculos colocados pela Macedónia e acabou por fazer as escolhas erradas. 
“Quando o adversário começou a defender a zona, Portugal tentou salvar a pátria, com os 
lançamentos triplos. Perdemos o espírito de equipa. Às vezes é melhor não atacar para não 
sofrer logo o contra-ataque”, assumiu, mostrando-se um pouco desiludido e recordando que 
frente à Bósnia-Herzegovina e Israel, perante a mesma situação, os portugueses conseguiram 
impor-se. Ainda assim, o treinador salientou o facto de continuar tudo em aberto no grupo B. 
“Não vamos cometer suicido por causa da derrota. Temos pela frente dois encontros muito 
importantes e vamos preparar-nos”, assumiu.

«Dependemos apenas de nós»
Paulo Cunha era o espelho da desilusão após a derrota. “Foi uma derrota pesada, por 20 

pontos, quando, a perder, só podíamos fazê-lo por 18. Falhámos o objectivo e a oportunidade 
de nos qualificarmos já para o Campeonato Europeu”, reconheceu, adiantando: “Falhou a 
defesa, sobretudo no último período. Não podemos sofrer tantos pontos daquela forma. E 
também houve falhas ao nível do ataque.” Lamentando o facto de agora as contas estarem 
mais complicadas, ainda assim Paulo Cunha mostra-se confiante. “Temos de vencer os próximos 
jogos em casa. Dependemos apenas de nós para nos apuráramos”, assumiu.

Fazer as contas
Com a derrota de Portugal em Skopje e a vitória da Bósnia-Herzegovina frente a Israel 

ficou em aberto a decisão quanto à equipa que terá o apuramento directo para o Europeu. A 
Macedónia assumiu a liderança com os mesmo 7 pontos (3 vitórias e uma derrota) que Portugal, 
mas está em vantagem no confronto directo com os portugueses. É que os macedónios 
perderam por 18 pontos em Trancoso, mas venceram por 20 em casa. Os bósnios e os israelitas 
ocupam a terceira e quarta posição respectivamente do grupo B, com os primeiros a visitarem 
Paços de Ferreira já na quarta-feira.
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