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Nota introdutória

Este documento 
apresenta um relato 
consolidado das 
principais atividades 
desenvolvidas pela 
Fundação Cuidar o 
Futuro (FCF) nos 
anos de 2020 e 2021, 
complementando o 
relatório elaborado 
de 2020 (anexo 1). 
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A Fundação Cuidar o Futuro (FCF), é uma pessoa coletiva de direito privado - n.º
505245345 - de fins não lucrativos, com sede em Lisboa, concebida por Maria de
Lourdes Ruivo da Silva Matos Pintasilgo e instituída pela associação Graal, em 2001. A
FCF adquiriu estatuto de Utilidade Pública em 2008, por Despacho n.º 4632/2008,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 21 de fevereiro de 2008, confirmado por
Despacho n.º 577/2021.
As atividades da FCF procuram responder aos objetivos que presidiram à sua criação e
ser coerentes com a missão e valores que a orientam, promovendo pontes entre o
pensamento sobre o mundo e a sociedade e a ação individual e coletiva, baseadas
num conceito de Qualidade de Vida que envolve o cuidado da humanidade por si
própria, pelo planeta e pela existência de um futuro possível.
Neste período, as atividades da Fundação continuaram a ser marcadas pela Pandemia
da COVID19 e pelas limitações aplicadas ao normal funcionamento institucional. Isso
teve impacto no processo de reforço das redes de parceiros, de concretização de
atividades e de identificação de oportunidades.
As atividades de turismo e lazer, no Alto da Praia, tiveram também uma queda
significativa.
Também a estratégia de sustentabilidade financeira idealizada continuou a ser
afetada pela Pandemia, nomeadamente pelo seu impacto nas atividades do Alto da
Praia. Não obstante foi possível manter em 2020 e 2021 um saldo positivo, justificado por
donativos e por alguma atividade de “Alojamento Local”. No sentido de criar maior
resiliência e estabilidade, a Fundação apostou na melhoria e adaptação do espaço
físico e por outro lado, na criação de conhecimento que lhe permita estar mais
preparada para concorrer a apoios à sua atividade e formalizar parcerias.



Eixo 1 – Assegurar as atividades fundacionais
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• Concluído o processo de confirmação de Utilidade Pública da FCF, conforme 
Despacho n.º 577/2021, de janeiro 2021, emanado do Gabinete do Secretário de 
Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

• Feito o registo no RNF (Registo Nacional de Fundações) da designação dos 
Órgãos Sociais da FCF.

• Os Órgãos Sociais mantiveram uma dinâmica de coordenação, 
essencialmente on-line. 



Centro Português das 
Fundações (CPF)

Reuniões estatutárias e 
atividades gerais.
A FCF participa do Grupo 
de Trabalho Temático 
sobre “Promoção do 
Conhecimento e 
Cidadania “ (GTT PCC).
A FCF contribuiu para o 
Estudo "Tendências e 
Desafios 
das Fundações Portugues
as“, desenvolvido pela U. 
Católica.

Eixo 2 – Fortalecer parcerias a nível institucional

Plataforma 
Portuguesa para os 
Direitos das Mulheres 
(PpDM)

Reuniões estatutárias e 
atividades gerais.

￮ Parceria em atividades 
institucionais.

￮ Eleição para a 
Assembleia-Geral do 
Lobby Europeu de 
Mulheres, em 
representação da PpDM.
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Associação Graal
Coordenação e reporte.

￮ Promoção de iniciativas 
pontuais ao nível da 
comunicação.
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• Implementado o Projeto “Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro: Homenagear Maria de Lourdes Pintasilgo” e
assegurada a preparação dos respetivos relatórios finais. O projeto que foi lançado em Abrantes em
2017 e terminou em março de 2020, tendo resultado de uma parceria da FCF com a Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres, apoiado pela Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade e situa-se no quadro da Comemoração dos 40 anos da Institucionalização da Comissão da
Condição Feminina, organismo criado por MLP enquanto Ministra dos Assuntos Sociais a que sucede
atualmente a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O projeto apoiou a edição de
publicações e a realização de Audições Públicas. As principais atividades constam em anexo 2.

• Continuada a colaboração com o Museu da Presidência da República na preparação da exposição 
sobre MLP.

• Dinamizada a exposição móvel sobre MLP:
Parceria com a Biblioteca Municipal de Arganil (outubro 20-janeiro 21)
Parceria com a Biblioteca Municipal António Botto de Abrantes (janeiro a março)

Eixo 2 – Fortalecer parcerias para a promoção de atividades 
de investigação e intervenção. 



• Intervenção no webinário “Democracia Participativa e Intervenção Cidadã”, da 
MANIFesta, no quadro do ciclo de webinários - Construir Comunidades Justas e 
Sustentáveis (fevereiro).

• Intervenção no evento “Noite das mulheres” do Coletivo Paulo Freire Portugal sobre MLP, 
a Fundação e as Audições Públicas (março).

• Intervenção no Webinário "Mulheres na Política e impacto nos Media", no quadro do 
Projeto PARTICIPO_Participação Cívica e Política das Mulheres (abril).

• Participação no Grupo de Trabalho sobre as “Vertentes do trabalho do cuidado”, em 
novembro de 2020, uma iniciativa da Fundação Friedrich Ebert em Portugal, da 
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) e da Fundação Res Publica, 
com o objetivo de formular recomendações destinadas à definição de políticas que 
coloquem as pessoas, quem cuida e quem é cuidado/a, no centro das soluções, 
nomeadamente o projeto “Does Europe Care for Care?”, uma iniciativa da Fundação 
Friedrich Ebert em Bruxelas e da Foundation for European Progressive Studies (FEPS) e o 
Plano de Recuperação e Resiliência Portugal 2021-2026.
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Parcerias 

Preparado um protocolo 
de colaboração entre a 
Associação “Casa 
Comum da 
Humanidade” e a 
Fundação Cuidar o 
Futuro.

Realizada reunião com a 
Professora Helena 
Marujo, para abordar  
possíveis atividades, no 
quadro da parceria com 
a Cátedra Unesco, 
Partilhar a Paz. 

IPAV/Academias 
Ubuntu
Apresentados 
contributos com 
base no Cuidar o 
Futuro e pensamento 
de MLP na iniciativa 
Desafios na 
Educação em 
tempos de (pós) 
pandemia: o 
contributo do Ubuntu 
- GRUPO ÉTICA DO 
CUIDADO
(jan-jul)

Centro Português das 
Fundações (CPF)
Participação no Workshop 
"Sustentabilidade e 
Financiamento (23fev)

UfM International Day
Participação do Women in 
Leadership: towards an 
equal region in a Covid9 
world“. (mar)

Carta Aberta pelo 
Direito ao Lugar 
Participação em encontros 
e subscrição da Carta (1º 
sem).



Eixo 3 – Projetar a Fundação e o seu legado
junto do público

Enviados por 
correio de 45 
exemplares do 
“Relatório Cuidar o 
Futuro – Um 
programa radical 
para viver melhor” 
a todos os Bispos 
de Portugal, no 
quadro da 
semana em que 
se comemorou a 
Encíclica Laudato
Si.

Enviados por 
correio de 66 
coleções de 
livros a todos os 
membros do 
Graal. A coleção 
incluía: Relatório 
Cuidar o Futuro, 
O Pensamento 
Ético-Político de 
Maria de Lurdes 
Pintasilgo e os 5 
cadernos 
temáticos.

Organizada  no 
espaço da 
vivenda do Alto 
da Praia de uma 
pequena 
exposição de 
fotografias 
(constantes do 
espólio de MLP e 
parte da 
coleção de 
divulgação do 
Relatório “Cuidar 
o Futuro”). 
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Oferecida uma 
coleção de 
publicações ao 
Secretário-Geral 
adjunto do PS no 
âmbito da 
preparação do 
novo Governo, 
com foco no 
pensamento de 
MLP sobre a 
democracia 
paritária. 



• Foi criado e enviado o Calendário Cuidar o Futuro 2021.

• Foi dinamizada a página de Facebook, com a criação de conteúdos originais.

• Foi assegurada a associação a campanhas da PpDM.

• Foi assegurada a participação em vários eventos on-line sobre temas relacionados com a  missão da Fundação 
e divulgação, nos canais de interação criados nesses encontros, do pensamento de MLP e dos recursos da FCF. 

• Em parceria com a FEM - Feministas em Movimento foi realizada uma homenagem a Maria de Lourdes Pintasilgo,
que cumpriria 90 anos no quadro da apresentação pública da Associação, no dia 17 de janeiro de 2020, às 21h,
na Casa do Alentejo, em Lisboa.

• Em parceria com a Cooperativa Arte-Via da Lousã, foi preparada uma homenagem a Maria de Lourdes
Pintasilgo (MLP), incluindo uma exposição itinerante - Setembro, Outubro e Novembro 2020 - sobre a sua vida e
obra, em 13 municípios da região assim como uma homenagem durante o “Festival Literário do Interior –
Palavras de Fogo” de 15 a 18 de Outubro, 2020.

• Foi apoiada a preparação uma exposição biográfica (biografia política) sobre Maria de Lourdes Pintasilgo, a ter
lugar no Museu da Presidência, com o patrocínio do Presidente da República, adiada por motivo da pandemia.
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Foi assegurada a adaptação da casa às determinações do Turismo de Portugal e do 
Serviço Nacional de Saúde. Por um lado, promovendo as instruções e definindo o 
Protocolo exigido tendo em vista a aquisição do selo “Clean and Safe”. Por outro lado, 
estão em curso as adaptações necessárias na casa que facilitem a criação de 
contextos que obedeçam ao “distanciamento social” e, simultaneamente, criem um 
ambiente de acolhimento relacional. Está ainda indefinida a continuação desta 
atividade.

Houve um decréscimo de encontros e atividades devido à pandemia. Contudo 
foi possível:

￮ A participação em diversas atividades organizadas pela Associação de 
Turismo de Sintra e pela Confederação de Turismo de Portugal.

￮ A realização de alguns encontros do Círculo de Hermes.

Foi melhorado o secretariado e arquivo da FCF, bem como a parte do espólio 
de MLP que se encontra no Alto da Praia, incluindo a criação de um espaço de 
biblioteca com livros das bibliotecas pessoais de MLP e Teresa Santa Clara, 
bem como armazenamento dos livros publicados. 10

Eixo 4 – Aprofundar a participação da FCF em programas e

projetos, procurando a sustentabilidade financeira.



Foram realizadas as seguintes atividades de gestão, conservação e 
melhoramentos do património:

￮ Adaptação da garagem para estúdio reforçando a oferta de alojamento.

￮ Fecho da varanda do 1º andar e instalação de cozinha, tendo em vista 
tornar os quartos deste andar independentes.

￮ Instalação de termo-ventiladores em todas as divisões da casa e um 
termoacumulador nas casas de banho da cave.

￮ Substituição de motor e filtros da piscina.

￮ Colocação de um espelho de sinalização no portão.

￮ Desmatação e limpeza de todo o terreno rústico, mantendo as árvores e 
poda do jardim.

￮ Plantação de algumas árvores de fruto e criação de uma horta.

￮ Planeamento de atividades de plantação e exploração  do terreno.

A título indicativo, estiveram hospedadas na vivenda do Alto da Praia, um total 
de 31 pessoas, entre os meses de Julho e Outubro de 2021. 
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1. Introdução  

A Fundação Cuidar o Futuro (FCF), é uma pessoa coletiva de direito privado - n.º 505245345 -de 
fins não lucrativos, com sede em Lisboa, concebida por Maria de Lourdes Ruivo da Silva Matos 
Pintasilgo e instituída pela associação Graal, em 2001.  
 
O seu objetivo é ser veículo de salvaguarda e divulgação do legado intelectual de Maria de Lour-
des Pintasilgo (1930-2004), constando nos seus fins estatutários “elaborar propostas de pensa-
mento e de ação para o futuro, enraizadas nos valores espirituais que caracterizam a fundadora 
e inspiradas pela teoria e experiência da cultura do cuidado”, em domínios de atuação tais como 
o conceito e a prática de qualidade de vida nas suas dimensões social, ambiental, económica e 
cultural; a formulação de alternativas à sequência de educação-trabalho-reforma e daí deduzir 
as consequências para a educação; o aprofundamento da problemática atividade-trabalho-em-
prego; a promoção da auto-educação para a saúde, numa lógica de engenharia da saúde; o for-
talecimento de princípios, valores e mecanismos para a sociedade civil; o desenho de novos 
modelos economia-ecologia; o desenvolvimento de estudos sobre as mulheres e o seu processo 
emancipatório em todos os campos de atuação da Fundação, com especial relevo para as expe-
riências da governância política e económica, da contribuição para o mundo dos saberes e do 
exercício digno da maternidade, entre outros. 
 
A FCF adquiriu estatuto de Utilidade Pública em 2008, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 460/77, de 
7 de novembro, na sua redação atual, por Despacho n.º 4632/2008, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, de 21 de fevereiro de 2008. Nos termos do n.º 7 do artigo 6.º da Lei-Quadro 
das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, na sua redação atual, foi solicitada 
a confirmação deste estatuto, tendo este sido confirmado por Despacho n.º 577/2021 -. 
 
No cumprimento dos seus fins estatutários, a FCF mobiliza parcerias e apoios de várias naturezas 
para concretizar a sua missão como geradora de mudança social e como agente de mobilização 
da sociedade civil, através da realização de programas, projetos, estudos, cursos e outras ativi-
dades de investigação e de intervenção. Estas iniciativas podem ser promovidas diretamente 
e/ou em colaboração com outras entidades, valorizando o pluralismo e a ética da responsabili-
dade e do cuidado, assumindo a preservação cultural, a salvaguarda e a divulgação do legado 
intelectual de Maria de Lourdes Pintasilgo. 
  
O ano de 2020 começou por ser, para a Fundação, um ano de transição. Por um lado, porque se 

procedeu ao encerramento do projeto “Ouvir o presente, cuidar o futuro” de que foi parceira 

com a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres – PpDM, e apoiado pela Secretária 

de Estado para a Cidadania e a Igualdade, iniciativa central da sua ação nos anos anteriores. Por 

outro lado, por ser um ano de eleição de novos órgãos sociais e em que tiveram de ser 

assegurados procedimentos de cariz institucional e de responsabilidades fundacionais. 

Contudo, e como aconteceu de forma generalizada e transversal, a atividade da Fundação foi 
fortemente impactada pela Pandemia da COVID19 e as limitações impostas pelos Estados de 
Emergência, não obstante o envolvimento em atividades online. Esta circunstância refletiu-se 

https://fundacaocuidarofuturo.pt/
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na possibilidade de concretizar parcerias e projetos e teve um impacto avassalador na atividade 
do Alto da Praia, de turismo, lazer, de âmbito ambiental e cultural. 
Como outras instituições, a Fundação procurou adaptar-se e adequar as suas respostas, 

identificar e começar a desenhar novas parcerias e atividades inovadoras. 

 

2. Dinâmica institucional  

O ano de 2020 marcou a tomada de posse de novos corpos sociais, após nomeação da 

Presidência pela Associação Graal. Assim, os mesmos têm a seguinte composição: 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO EXECUTIVO: 
- Maria Paula Marques Faria de Barros - Presidente do Conselho de Administração e 
Membro do Conselho Executivo. 
Licenciatura em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, Especialização em Relações Interculturais, 
pela Universidade Aberta de Lisboa. Atualmente no Escritório em Portugal da OEI – 
Organização de Estados Ibero-Americanos. 
- Margarida Amélia Nogueira Amorim Santos - Membro do Conselho Executivo. 
Licenciatura em Ciências Físico-Químicas pela Faculdade Ciências da Universidade de 
Lisboa e Mestrado em Ciências de Educação pela Universidade Nova de Lisboa. 
Professora aposentada. 
- Maria Antónia Diniz Caetano Coutinho - Membro do Conselho Executivo.  
Licenciatura em Filosofia Românica pela Universidade de Lisboa, Mestrado em 
Literatura e Cultura Portuguesas pela Universidade Nova de Lisboa e Doutoramento em 
Linguística na área de especialização em Teoria do Texto, pela Universidade Nova de 
Lisboa. Atualmente Investigadora do Centro de Linguística da Universidade Nova de 
Lisboa e Professora Associada do Departamento de Linguística  
- Maria Regina Neves Xavier Amorim Tavares da Silva - Licenciatura pela Universidade 
de Lisboa e Pós-graduação na Universidade de Cambridge, na área de Línguas e 
Literatura. Prosseguiu carreira na área da Igualdade de Género a nível nacional e 
internacional. 
- Hermano Duarte de Almeida e Carmo - Diploma em Administração Ultramarina, 
Licenciatura em Ciências Sociais e Políticas e Mestrado em Ciência Política pelo Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, 
Doutoramento em Ciências da Educação, especialidade em Organização de Sistemas de 
Formação pela Universidade Aberta, Agregado em Política e Ação Social pelo Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Atualmente 
Professor Catedrático jubilado, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade Técnica de Lisboa. 
 
CONSELHO FISCAL: 
- Pedro Filipe da Ponte Espírito Santo - Presidente do Conselho Fiscal.  
Licenciatura em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, Mestrado em Direito 
Internacional e Europeu, pela Universidade de Cambridge. Atualmente Chefe de 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro.   

https://fundacaocuidarofuturo.pt/
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- Margarida Isabel Rolim André Zoccoli - Vogal do Conselho Fiscal Licenciatura em 
Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A frequentar o Programa 
Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável no 
Instituto de Ciências Sociais da UL. É docente na Casa Pia de Lisboa (Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social). 
- Paulo Dinis Delgado Chaves - Vogal do Conselho Fiscal Revisor Oficial de Contas na 
Tocha, Chaves e Associados – SROC. 
 
CONSELHO DE CURADORES/AS 
Membros do Conselho de Curadores/as já nomeados pela Fundadora, a Associação 
Graal: 
- Maria Armanda Silva Pinto Teixeira – Membro dirigente do Conselho Coordenador 
Nacional da associação Graal, Militante e Dirigente de movimentos da Ação Católica, 
Voluntária em Projetos Sociais. Formação em Contabilidade e Gestão. 
- Ana Maria Parada da Costa – Nasceu e vive em Coimbra. Licenciatura em História. 
Mestrado em Estudos Europeus. Ativista, membro de várias Organizações Não 
Governamentais. Interesse pelos Direitos Humanos em particular das Mulheres e das 
Raparigas. 
- Mabel Solange de Figueirêdo Cavalcanti – Luso-brasileira. Professora em Pedagogia e 
História (Br). Mestra em Política Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de Lisboa. Arte – Educadora. Vice-Presidente da Associação 
Portuguesa de Poetas. Membro dirigente do Coletivo Paulo Freire Portugal. 
 

O Conselho de Administração em colaboração com os restantes órgãos assumiu as suas 
atribuições e o acompanhamento de diversas atividades.  
 
Parte da atividade da FCF foi sustentada pelo apoio de voluntárias/os que, de forma esporádica 
ou de forma regular, asseguraram a organização de atividades, a manutenção do 
espaço/propriedade/património da FCF incluindo a realização de obras de manutenção e 
conservação do património e a execução de tarefas de gestão.  

 

3. Atividades  

3.1. Atividades fundacionais  

Face aos condicionalismos impostos pela Pandemia, os Órgãos Sociais têm mantido uma 

dinâmica essencialmente on-line.  

Foi instruído e concluído o processo de confirmação de Utilidade Pública da FCF, conforme 

Despacho n.º 577/2021, de janeiro 2021, emanado do Gabinete do Secretário de Estado da 

Presidência do Conselho de Ministros. 

Procedeu-se ainda ao Registo no RNF (Registo Nacional de Fundações) dos novos Órgãos Sociais 

da FCF. 
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Adaptando-se às contingências do ano de 2020, a FCF tem assegurado e reforçado um 

envolvimento ativo no Centro Português de Fundações, tanto nas reuniões estatutárias 

(assembleias gerais) como em atividades gerais, de interesse para os fins da Fundação, como 

seja o processo de revisão da Lei-Quadro das Fundações. 

A FCF tem assegurado ainda o envolvimento ativo nas atividades e reuniões estatutárias 

(assembleias gerais) da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, PpDM. 

 

3.2. Projetos e Parcerias 

- PROJETO “OUVIR O PRESENTE, CUIDAR O FUTURO: HOMENAGEAR MARIA DE LOURDES 

PINTASILGO”, apoiado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade de 

Género e concretizado através de uma parceria com a Plataforma Portuguesa para os 

Direitos das Mulheres. O projeto alcançou cerca de 4652 pessoas (H/1.532; M/3.120) e 

83 organizações parceiras. 

O projeto, permitiu a reedição, tradução e criação de um conjunto significativo de 

publicações (10) que asseguram não só a disseminação do legado, como apoiam o seu 

aprofundamento, a criação de conhecimento e ações de mobilização e que estão 

disponibilizadas a partir do sítio da Fundação. Neste âmbito foi sistematizado o 

conhecimento em torno do modelo de Audição Publica (AP) num Caderno específico, 

tornando este modelo acessível e replicável. 

Em 2020 foram realizadas duas Audições Públicas. As AP permitiram (re)colocar na 

agenda e disseminar junto de uma população-alvo mais alargada, o pensamento ético-

político de Maria de Lourdes Pintasilgo, como contributo para o despertar de 

consciências e como base para a reflexão/ação, facto tão mais relevante quanto a sua 

atualidade e coerência com a Agenda Internacional do Desenvolvimento Sustentável é 

efetiva.   

Por um lado, a sessão final da Audição, no Bairro da Ajuda, teve lugar a 28 de fevereiro 

2020, na qual foram partilhados os resultados das Audições parcelares realizadas. Nesta 

atividade participaram cerca de 30 pessoas de diversas entidades, representando 

projetos na área da sustentabilidade ecológica e do desenvolvimento pessoal. Esta 

Audição foi concretizada no quadro da celebração do Dia Internacional da Felicidade em 

colaboração com a Cátedra UNESCO Educação para a Paz Global Sustentável, do 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e a Junta de 

Freguesia do Bairro da Ajuda. As atividades propostas ao longo deste processo 

consistiram na realização de Audições Intermédias envolvendo o polo Universitário e o 

Bairro da Ajuda, que envolveram cerca de 30 alunos. Foi realizada uma Audição de 

alunos da Universidade Sénior da Ajuda, com 8 participantes. Foi dinamizado por um 

grupo de alunos de Pós-Graduação no âmbito da CÁTEDRA/ UNESCO em Educação para 

a Paz Global Sustentável, nas instalações da Junta de Freguesia, um grupo de 5 pessoas 

da comunidade local.  

https://fundacaocuidarofuturo.pt/
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Por outro lado, a Audição da Lousã, permitiu uma consulta a toda a população sobre “A 

Floresta e a Qualidade de Vida” - O PLANETA É MEU! É TEU! É NOSSO! NÃO O 

DESTRUAS.” Esta atividade foi organizada pela Cooperativa “Arte-Via”. Estiveram 

presentes na Audição cerca de 30 pessoas, das quais 20 mulheres e 10 homens.  A 

Audição teve a participação de mulheres, homens e crianças da região cujas vidas e 

economias dependem/ dependiam da floresta. Foram apresentados “testemunhos” 

preparados antecipadamente em grupos na comunidade sobre o então e o agora e 

apresentadas propostas para o futuro. Foram apresentados 10 testemunhos. 

A FCF preparou ainda os documentos necessários à apresentação de contas do projeto, 

que encerrou, em articulação com a PpDM. 

 

- ATIVIDADES DE SALVAGUARDA DO LEGADO MATERIAL DE MARIA DE LOURDES 

PINTASILGO 

Atividades conducentes à organização e “classificação” do espólio material de MLP, 

existente no Alto da Praia, na casa da Alameda S.to António dos Capuchos e na Golegã 

com o apoio dos museólogos Carlos Serrano Ferreira e Moana Soto, que já 

apresentaram um projeto com base nos contactos que tiveram com o mesmo espólio. 

Atividades de planeamento para a organização e classificação da Biblioteca pessoal de 

MLP e Teresa Santa Clara Gomes, nomeadamente os livros existentes no Alto da Praia, 

assim como a Discoteca pessoal e ainda os livros anotados por MLP guardados no 

Terraço do Graal. 

Promoção de contactos tendo em vista a constituição de uma Casa-Museu MLP em 

Abrantes. Foi já desenhado um Plano Museológico, fruto da colaboração da Fundação 

Cuidar o Futuro com os museólogos Carlos Serrano e Moana Soto. 

 

- ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO LEGADO INTELECTUAL DE MARIA DE LOURDES 

PINTASILGO 

Colaboração com o Museu da Presidência da República na preparação da exposição de 

homenagem, em curso. 

Preparação de entrega formal das publicações que resultaram do projeto “Ouvir o 

Presente, Cuidar o Futuro, Homenagear Maria de Lourdes Pintasilgo” na AR, Centros 

Europe Direct e Universidades, em curso.  

Envio alargado das publicações que resultaram do projeto “Ouvir o Presente, Cuidar o 

Futuro, Homenagear Maria de Lourdes Pintasilgo”, em curso.  

Participação no Grupo de Trabalho sobre as “Vertentes do trabalho do cuidado”, uma 

iniciativa da Fundação Friedrich Ebert em Portugal, da Plataforma Portuguesa para os 

Direitos das Mulheres (PpDM) e da Fundação Res Publica, com o objetivo de formular 

https://fundacaocuidarofuturo.pt/
http://arte-via.org/notice/dia-interncional-das-mulheres
https://fes-portugal.org/
https://fundacaorespublica.pt/
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recomendações destinadas à definição de políticas que coloquem as pessoas, quem 

cuida e quem é cuidado/a, no centro das soluções, nomeadamente o projeto “Does 

Europe Care for Care?”, uma iniciativa da Fundação Friedrich Ebert em Bruxelas e da 

Foundation for European Progressive Studies (FEPS) que visa trazer recomendações 

específicas de diferentes países europeus para o debate europeu. Com base nos debates 

dos dois grupos focais, foi produzido um documento de síntese com recomendações 

dirigidas às políticas nacionais, tendo particularmente em vista o Plano de Recuperação 

e Resiliência Portugal 2021-2026. 

Parceria com as Bibliotecas Municipais de Arganil, de Castanheira de Pera e de Figueiró 

dos Vinhos para a apresentação da exposição móvel sobre MLP. A exposição esteve 

cerca de um mês em cada uma das bibliotecas tendo depois sido enviada para a 

Biblioteca de Abrantes, para ser apresentada ao público a partir de em janeiro de 2021. 

Parceria na concretização de uma homenagem a MLP no quadro da 3a Edição do Festival 

Literário Internacional do Interior - FLII Palavras de Fogo que decorreu de 8 a 11 de 

outubro. Este festival congrega autarquias/agentes culturais de Castanheira de Pera, 

Figueiró dos Vinhos, Arganil, Miranda do Corvo, Lousã, Pedrógão Grande e Pampilhosa 

da Serra. 

 

- PROJETOS E PROGRAMAS DE ESTUDO E AÇÃO   

Idealização de uma versão on-line da metodologia de Audições Públicas. 

 

- COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES: 

Fortalecimento das redes de parceiros já existentes e identificação de novas parcerias e 

de oportunidades de novos projetos / programas; 

Promoção de uma parceria e negociação de um Protocolo de colaboração com a 

Associação “Casa Comum da Humanidade”, com sede no Instituto Geofísico da 

Universidade do Porto, associação que aspira à criação de um movimento global que 

permita o reconhecimento e proteção legal do património comum intangível da 

humanidade como um bem jurídico autónomo internacional; 

Colaboração com a campanha de divulgação do Projeto EXIT | Direitos Humanos das 

mulheres a não serem prostituídas; 

Articulação com a Fundação Calouste Gulbenkian, através do Administrador Dr. 

Guilherme d`Oliveira Martins, para desenhar e realizar uma sessão pública de 

homenagem a MLP, com envolvimento da Presidência da República, a partir de março 

de 2020, suspensa, aguardando evolução estado da pandemia. 

 

https://fundacaocuidarofuturo.pt/
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- CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO, REFORÇO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS 

Participação no workshop "Como elaborar candidaturas de sucesso" | 03 e 10 dezembro 
2020 |  
 
Capacitação na utilização do site CPF pelos Associados, 30 set 2020  
 
Assistência da sessão de esclarecimento sobre o Fundo para a Inovação Social, 2 de julho 
de 2020 |  
 
Encontro feminista digital COVID-19 e o seu impacto na violência masculina contra 
mulheres e raparigas, maio de 2020. 
 
 

3.3. O Lugar Alto da Praia: espaço de renovação 

Foram tomadas medidas no sentido da adaptação da vivenda do Alto da Praia às exigências de 

proteção e distanciamento com obras, tendo em vista a criação de unidades independentes de 

alojamento de forma a poder ser utilizada durante todas as épocas do ano para repouso ou 

tempo de estudo que necessite de concentração, em curso.  

Foram preparadas as salas para reuniões de grupos, de acordo com regras de confinamento e 

definição de regras específicas de utilização do espaço, em curso. 

Foi colocado o sistema de “rega automática”. 

Foram desenvolvidos contactos e recolhidos pareceres no sentido de desenvolver um estudo da 

viabilidade económica do Alto da Praia, bem como para o “Programa TSC”, “Training for 

Sustainability and Care / Treinar para a Sustentabilidade e o Cuidar,” centrado nas questões 

ambientais. e identificação de parcerias estratégicas. 

As atividades de índole cultural, como sejam as rodas de conversa “Diálogos com o pensamento 

de Maria de Lourdes Pintasilgo”, os seminários e encontros, tiveram de ser suspensas. 

As atividades de lazer, acolhimento e alojamento local na vivenda do Alto da Praia, com vista 

para o mar: salão, terraço superior e piscina para o encontro de pessoas e grupos esteve 

suspensa na maior parte do ano.  

O “Espaço Cave”, que é uma segunda habitação na vivenda Alto da Praia (que contempla um 

terraço exterior com vista para o mar assim como um salão para atividades coletivas) foi 

dinamizado, estando aí instalado o Secretariado e o Arquivo de Documentos da FCF, assim como 

conservado parte do espólio de MLP e uma biblioteca com livros de Maria de Lourdes Pintasilgo 

e de Teresa Santa Clara Gomes. 

 

https://fundacaocuidarofuturo.pt/
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4. Visibilidade e rede de parceiros 

O site e Facebook da Fundação foram dinamizados, tendo sido criados um post de aniversário 

de MLP e uma Campanha própria relativa ao 8 de março. 

Foi ainda criado um Calendário CUIDAR O FUTURO, distribuído de forma alargada. 

A rede de parceiros que se foi consolidando é fundamental para o trabalho que a FCF tem vindo 

a desenvolver e o intercâmbio com outras instituições e/ou pessoas é muito valorizado, e de 

ganhos mútuos. 

Destacam-se, pelo seu caracter estruturante, a parceria com a associação GRAAL, entidade 

fundadora; o Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra (entidade que 

atualmente acolhe o Espólio documental de Maria de Lourdes Pintasilgo, com a qual a Fundação 

estabeleceu um protocolo de colaboração e apoio na divulgação do material do espólio e 

pensamento de Maria de Lourdes Pintasilgo); o Centro Português de Fundações – CPF, de que a 

FCF é Membro Efetivo desde 2018; a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. 

 

5.SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A estratégia de sustentabilidade financeira idealizada foi, no curto-prazo, afetada pela 

Pandemia, nomeadamente pelo seu impacto nas atividades do Alto da Praia. Não obstante foi 

possível manter em 2020 um saldo positivo, justificado por donativos e por alguma atividade de 

“Alojamento Local”.  

No sentido de criar maior resiliência e estabilidade, a Fundação apostou na melhoria e 

adaptação do espaço físico e por outro lado, na criação de conhecimento que lhe permita estar 

mais preparada para concorrer a apoios à sua atividade. 

Pretende-se priorizar a captação de donativos e promover outras iniciativas de angariação de 

fundos, para permitir diversificar e obter maior flexibilidade e consistência nas atividades a 

realizar. 

Outra prioridade no sentido da sustentabilidade, passa pela finalização e aprovação de um 

“Regulamento Alto da Praia”, que permita reforçar a sua gestão e estabelecer parcerias para a 

sua dinamização em atividades. 

A Fundação Cuidar o Futuro tem ainda a vantagem de poder recorrer a um conjunto de pessoas 

especializadas que pretendem contribuir para a prossecução dos seus fins. A 

organização/formalização desta rede deverá ser assegurada e valorizada no futuro. O apoio de 

voluntárias/os que, de forma esporádica ou de forma regular, asseguraram a execução de 

tarefas de gestão, a organização de atividades, a manutenção do 

espaço/propriedade/património da FCF, incluindo a realização de obras de manutenção e 

conservação do património é de realçar.  

https://fundacaocuidarofuturo.pt/
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É de realçar que pelo Projeto “Ouvir o presente, cuidar o futuro – homenagear Maria de Lourdes 

Pintasilgo”, foram reeditadas, traduzidas e até criados um conjunto significativo de publicações 

que asseguram não só a disseminação do legado, como apoiam o seu aprofundamento, a criação 

de conhecimento e ações de mobilização e que estão disponibilizadas a partir do sítio da 

Fundação, sendo um fator de sustentabilidade futura, permitindo a sua divulgação generalizada 

e utilização. Também a parceria com a pós-graduação do Instituto Superior de Ciências Sociais 

e Políticas "Educação para a Paz Global Sustentável - Cuidar o Futuro Comum", em que a 

Fundação Cuidar o Futuro colabora, permitirá uma aplicação sustentável dos produtos criados 

com o projeto, com impacto previsível na produção de conhecimento/ação. 
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Anexo 2 



Projeto “OUVIR O PRESENTE, CUIDAR O FUTURO: HOMENAGEAR MARIA
DE LOURDES PINTASILGO”

Sumário Executivo 24/7/2017 e 31/03/2020
1. Introdução

O projeto “Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro: Homenagear Maria de Lourdes Pintasilgo”, foi

apoiado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade de Género e concretizou-se

através de uma parceria com a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres.

Teve como objetivos principais disseminar o legado de Maria de Lourdes Pintasilgo enquanto

figura cívica, pública e política de relevo a nível nacional e internacional; e aprofundar, reforçar

e democratizar o conhecimento e o reconhecimento da sua ação e pensamento inovador,

promovendo a ação e a mobilização social, especialmente a ação das mulheres, identificando

ainda pistas sobre novas propostas de organização social e de um novo compromisso coletivo

para com o futuro.

Para a concretização destes objetivos foram desenvolvidas um conjunto de atividades em três

grandes áreas: Promoção de Estudos e reforço de Publicações; Mobilização cívica local através

de Audições Públicas; e Homenagem Nacional a Maria de Lourdes Pintasilgo.

2. Resultados

Por um lado, a reedição, tradução e criação,de um conjunto significativo de publicações

assegura não só a disseminação do legado, como apoia o seu aprofundamento, a criação de

conhecimento e ações de mobilização. A disponibilização de todas as publicações a partir do

sítio da Fundação, confere um fator de sustentabilidade futura, permitindo a sua divulgação

generalizada e utilização. É de realçar que foi possível sistematizar e organizar o conhecimento

em torno do modelo de Audição Pública num Caderno específico, tornando este modelo

acessível e replicável.

A participação em eventos e a realização de Audições Públicas permitiram, por seu lado,

(re)colocar na agenda e disseminar junto de uma população-alvo mais alargada, o pensamento

ético-político de Maria de Lourdes Pintasilgo, como contributo para o despertar de

consciências e como base para a reflexão/ação, facto tão mais relevante quanto a sua

atualidade e coerência com a Agenda Internacional do Desenvolvimento Sustentável é efetiva.

Também a parceria com a pós-graduação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

"Educação para a Paz Global Sustentável - Cuidar o Futuro Comum", em que a Fundação Cuidar

o Futuro colabora, permitirá uma aplicação sustentável dos produtos criados com o projeto,

com impacto previsível na produção de conhecimento/ação.

Embora não tenha sido possível realizar a homenagem pública prevista, por razões de cariz

institucional e de contexto, que vão para além da intervenção do projeto, a equipa desenvolveu

todas as ações possíveis no sentido de apoiar a mesma, em linha com o previsto na Carta de

Compromisso. Promoveu reuniões, assegurou a presença em todas as reuniões convocadas

pela AR, mobilizou competências e criou duas propostas alterativas de exposição, fez uma

proposta de programa, mobilizou parceiros alternativos à AR.

Apoio: Em parceria

com:
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3. Beneficiários diretos e parceiros:

População 4 652
(H/1.532; M/3.120

Organizaçõe
s envolvidas

83 Parceiros
efetivos

202

4. Divulgação
● Criação de página do projeto no site da PpDM: http://plataformamulheres.org.pt/mlp/
● Criação de separador específico, com atualização sistemática, no website da Fundação

Cuidar o Futuro: https://fundacaocuidarofuturo.pt/
● Criação da página de Facebook da Fundação Cuidar o Futuro -

https://www.facebook.com/fundacaocuidarofuturo/ - consolidando a sua presença online
e promovendo a ampla divulgação quer da Fundação, quer do Projeto.

● Envio de informação sobre as atividades e produtos do projeto a parceiros e órgãos de
comunicação.
https://www.antenalivre.pt/noticias/abrantes-o-pensamento-de-maria-de-lourdes-pintasil
go-e-decisivo-para-pensarmos-hoje-os-desafios-do-presente-e-do-futuro-secretaria-de-est
ado;
https://www.mediotejo.net/abrantes-homenagem-a-lourdes-pintasilgo-esta-quinta-feira/;

https://www.dn.pt/lusa/dia-da-mulher-maria-de-lourdes-pintasilgo-homenageada-em-con

deixa-10655614.html;

https://www.rederegional.com/cultura/28746-marilia-rosado-carrilho-lanca-obra-sobre-m

aria-de-lourdes-pintasilgo;

https://www.delas.pt/50-momentos-da-vida-de-maria-de-lourdes-pintasilgo/pessoas/3532

95/ ;

● Divulgação sistemática de atividades e produtos no sítio da CIG: Nova edição do Relatório
“Cuidar o Futuro: um programa radical para viver melhor” - CIG;
https://www.cig.gov.pt/2019/04/lancamento-do-livro-pensamento-etico-politico-maria-lou
rdes-pintasilgo/

● Participação em reuniões e fóruns, de que é exemplo X Encuentro Hispano-Luso de
Fundaciones - FUNDACIONES Y ODS, Mérida, dias 20 e 21 de fevereiro de 2019.

● Lançamento público de produtos, tais como: i) a 2ª edição do Relatório da Comissão
Independente sobre População e Qualidade de Vida “Cuidar o Futuro, Um programa radical
para viver melhor”, lançada em Abrantes e em diversos fóruns, nomeadamente no Terraço,
centro do Graal em Lisboa, e em sessão de técnicas/os da Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género; ii) a publicação “O Pensamento Ético-Político de Maria de Lourdes
Pintasilgo” por Marília Rosado Carrilho, na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas e, posteriormente, em outras cidades e fóruns ((7) Memória
VIVA - 90º aniversário de Maria de Lourdes Pintasilgo | Facebook). Foi muito recentemente
feita uma segunda impressão (mais 500 exemplares) por ter sido esgotada a 1ª edição.

● Distribuição alargada de publicações.
● Sensibilização para a utilização da existência do Arquivo Pintasilgo

(www.arquivopintasilgo.pt), nas comunicações e apresentações e através dos marcadores
de livros.

● Sensibilização sobre a existência e importância da Antologia: “Para um novo paradigma:
Um Mundo Assente no Cuidado – Antologia de Textos de Maria de Lourdes Pintasilgo”,
nomeadamente em reuniões da PPdM e do Centro Português de Fundações (CPF) e em
todos os eventos em que a FCF participou.

Apoio: Em parceria

com:
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https://www.rederegional.com/cultura/28746-marilia-rosado-carrilho-lanca-obra-sobre-maria-de-lourdes-pintasilgo
https://www.rederegional.com/cultura/28746-marilia-rosado-carrilho-lanca-obra-sobre-maria-de-lourdes-pintasilgo
https://www.delas.pt/50-momentos-da-vida-de-maria-de-lourdes-pintasilgo/pessoas/353295/
https://www.delas.pt/50-momentos-da-vida-de-maria-de-lourdes-pintasilgo/pessoas/353295/
https://www.cig.gov.pt/2018/01/nova-edicao-do-relatorio-cuidar-futuro-um-programa-radical-viver-melhor/
https://www.cig.gov.pt/2018/01/nova-edicao-do-relatorio-cuidar-futuro-um-programa-radical-viver-melhor/
https://www.cig.gov.pt/2019/04/lancamento-do-livro-pensamento-etico-politico-maria-lourdes-pintasilgo/
https://www.cig.gov.pt/2019/04/lancamento-do-livro-pensamento-etico-politico-maria-lourdes-pintasilgo/
https://www.fundacionyuste.org/x-encuentro-hispano-luso-de-fundaciones-las-fundaciones-y-los-ods-sinergias-y-oportunidades-ante-retos-comunes/
https://www.fundacionyuste.org/x-encuentro-hispano-luso-de-fundaciones-las-fundaciones-y-los-ods-sinergias-y-oportunidades-ante-retos-comunes/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/publicacoes-o-cuidado-e-a-responsabilidade-definem-o-pensamento-etico-politico-de-maria-de-lourdes-pintasilgo/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/publicacoes-o-cuidado-e-a-responsabilidade-definem-o-pensamento-etico-politico-de-maria-de-lourdes-pintasilgo/
http://www.bmab.cm-abrantes.pt/index.php/pt/agenda/237-dia-internacional-da-mulher-apresentacao-do-livro-de-marilia-rosado-carrilho
https://www.facebook.com/events/999839377068621/
https://www.facebook.com/events/999839377068621/
http://www.arquivopintasilgo.pt


A - Execução técnica do projeto

Ações executadas
Resultado das ações executadas

Breve descrição
Produtos

Área A – Estudos e
Publicações e Áreas
Transversais

Produzidos, disseminados e on-line com possibilidade de serem descarregados de forma
gratuita 10 publicações, 1 folheto e 2 marcadores que a seguir se identificam:
- Cadernos Temáticos Maria de Lourdes Pintasilgo e os Desafios da Sociedade
Contemporânea:
Caderno 1 e 2 – Pensamento e Ação
Caderno 3 e 4 – Síntese do Relatório Cuidar o Futuro (edição em português e inglês)
Caderno 5 – Democracia Paritária
Caderno 6 e 7 – Contributos para uma nova política
Caderno 8 – O Método das Audições Públicas e o Querer Comum
- Agenda Intemporal: “à conversa com… Maria de Lourdes Pintasilgo” (textos e fotos de
MLP), apenas versão física impressa.
- “Cuidar o Futuro - Um programa radical para viver melhor”, Relatório da Comissão
Independente sobre a População e Qualidade de Vida - 2ª Edição com prefácio de Viriato
Soromenho-Marques.
- “O Pensamento Ético-Político de Maria de Lourdes Pintasilgo – Diálogos com Martin
Heidegger e Hans Jonas” por Marília Rosado Carrilho - 2ª edição, “ 1ª edição esgotada,
reimpressão em maio 2020”.
- “Para um novo paradigma: Um mundo assente no cuidado” Antologia de Textos de Maria
de Lourdes Pintasilgo, prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa e posfácio de Maria João
Seixas”, orgs: Antónia Coutinho, Fátima Grácio, Noémia Jorge, Paula Borges Santos, Regina
Tavares da Silva.
- “For a new paradigm: a world based on care – Anthology of texts by Maria De Lourdes
Pintasilgo”, versão em inglês
- 1 Folheto de apresentação da FCF
- 2 marcadores de livros, nomeadamente com informação sobre o acesso ao
www.arquivopintasilgo.pt.

Área B - Audições
Públicas e outros
eventos

- Condeixa, 9 de março
de 2019

- Audição de Condeixa: Foram apresentados 13 Testemunhos. A preparação e
enquadramento da Audição Pública de Condeixa teve o envolvimento das autoridades
locais, incluindo o Presidente e Vice-Presidente da autarquia e de 15 dinamizadores.
Envolveu diretamente 5 aldeias, 3 associações locais, 1 Grupo de Escuteiros e a Biblioteca
Municipal para além de Testemunhos de 5 pessoas. Na sessão pública estiveram presentes
50 pessoas.
Neste quadro e como comemoração do 8 de março, dia anterior à Audição, o Município de
Condeixa realizou uma homenagem através de uma cerimónia evocativa e uma exposição
sobre a “Vida e a Obra de Maria de Lourdes Pintasilgo”. Esta homenagem mereceu
destaque na imprensa, nomeadamente no DN.
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- Bairro da Ajuda, em
Lisboa, decorreu em
vários momentos

- Audição no Bairro da Ajuda: a atividade “Audições Públicas” foi concretizada em
colaboração com a Cátedra UNESCO Educação para a Paz Global Sustentável, do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e a Junta de Freguesia do
Bairro da Ajuda. As atividades propostas consistiram na realização de Audições Intermédias
envolvendo o polo Universitário e o Bairro da Ajuda.
As Audições Intermédias com alunos da Cátedra em sala de aula, envolveram cerca de 30
alunos. Foi realizada uma Audição de alunos da Universidade Sénior da Ajuda, com 8
participantes. Foi dinamizado por um grupo de alunos de Pós-Graduação no âmbito da
CÁTEDRA/ UNESCO em Educação para a Paz Global Sustentável, nas instalações da Junta de
Freguesia um grupo de 5 pessoas da comunidade local.
A sessão final, Audição Pública, teve lugar a 28 de fevereiro 2020, na qual foram
partilhados os resultados das Audições parcelares realizadas. Nesta atividade participaram
cerca de 30 pessoas de diversas entidades, representando projetos na área da
sustentabilidade ecológica e do desenvolvimento pessoal. Esta Audição foi concretizada no
quadro da celebração do Dia Internacional da Felicidade.

- Lousã, 8 de março de
2020

- Audição da Lousã: consulta a toda a população sobre “A Floresta e a Qualidade de Vida -
O PLANETA É MEU! É TEU! É NOSSO! NÃO O DESTRUAS.” Esta atividade foi organizada pela
Cooperativa local “Arte-Via”.
Estiveram presentes na Audição cerca de 30 pessoas, das quais 20 mulheres e 10 homens.
A Audição teve a participação de mulheres, homens e crianças da região cujas vidas e
economias dependem / dependiam da floresta. Foram apresentados “testemunhos”
preparados antecipadamente em grupos na comunidade sobre o então e o agora e
apresentadas propostas para o futuro. Foram apresentados 10 testemunhos.

- Sessões Públicas - Terraço Graal, 22-02-2018, lançamento do relatório Cuidar o Futuro com António Marujo
realizada
- Terraço Graal, 18-01-2019, Roda de conversa em torno do pensamento de Maria de
Lourdes Pintasilgo, realizada
- Alto da Praia, 15-09-2019, “Diálogos com o pensamento de MLP - As Mulheres e o Poder”
- Alto da Praia, 17-08-2019, Roda de conversa sobre a Felicidade e o pensamento de MLP,
dinamizada pelo Educador Vitor Quelhas.
- Alto da Praia, 14-07-2019, “Diálogos com o pensamento de MLP”
- Alto da Praia, 09-06-2019, “Diálogos com o pensamento de MLP”, com Maria de Belém
Roseira

- Entrevista Televisiva - Manhãs na TV, 31-01-2018, Margarida Santos, presidente da Fundação Cuidar o Futuro,
falou do Projeto "Ouvir o Presente, Cuidar o Futuro: Homenagear Maria de Lourdes
Pintasilgo"

 - Colaborações
Internacionais

- Audições Públicas denominadas Rodas de Diálogo: alunas e alunos da Escola Poeta
Manuel Bandeira e Maria Cândida e Escola Professor Machadinho, ambas em Caruaru,
Nordeste Brasileiro, na promoção sobre o tema “Qualidade de Vida: um caminho
construído à muitas mãos”, coordenação feita por professores e com a participação de
artistas locais: os testemunhos foram entregues à FCF;
- 9 testemunhos sobre Qualidade de Vida, de alunos e alunas dirigidos, em carta, à própria
MLP e enviados à FCF, numa atividade coordenada pela Universidade Federal de
Pernanbuco – UFPE/ Centro Académico do Agreste – CAA Prof. Drª Tânia Basante.

Área C - Homenagem
Nacional a Maria de
Lourdes Pintasilgo

- Disseminação do legado de Maria de Lourdes Pintasilgo enquanto figura cívica, pública, e
política de relevo a nível nacional e internacional através da página institucional da FCF, da
PPdM e das Redes Sociais
- A Homenagem prevista inicialmente a ser promovida pela Assembleia da República (AR)
com o apoio da FCF e da PpDM passou por várias fases e não teve lugar. Na primeira fase a
FCF contou com a colaboração intensiva da Professora Catedrática da Escola de Belas Artes
de Lisboa, Isabel Sabino e da realizadora Graça Castanheira. Esta fase incluiu a
apresentação de propostas e visitas ao local previsto inicialmente, os Passos Perdidos,
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assim como a parceria com a Junta de Freguesia de Arroios, que disponibilizou espaço para
preparação da exposição, tendo sido aí iniciados os trabalhos. Em consequência do
impasse que nessa altura teve lugar foi solicitada uma reunião de trabalho com o Chefe de
Gabinete do Presidente da AR e  de seguida enviada oficialmente carta ao Presidente da AR
apresentando a proposta acordada nessa reunião relativamente a uma homenagem a ter
lugar durante o mês de março 2019, não tendo havido resposta.
Posteriormente, a FCF foi convocada para reunião de trabalho com o Dr. Rui Costa. Chefe
de Gabinete Informação e Cultura da AR, tendo contado com a participação da PpDM e a
colaboração ativa do coletivo Tarimba. Feita a programação de uma exposição sobre Maria
de Lourdes Pintasilgo a ter lugar durante o mês de abril de 2019, mas não foi finalmente
acordada a nossa proposta. Ficou de pé a possibilidade de a FCF e a PpDM organizarem,
mobilizarem e realizarem um colóquio e promoverem a distribuição dos livros editados
pelos Deputados.
- Identificação de parceiros alternativos para a realização de uma  homenagem a MLP em
encontro na Presidência da República e posteriormente na Fundação Calouste Gulbenkian.
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