Freguesia das Avenidas Novas homenageia
personalidades femininas portuguesas

''Espero que o meu filho
tenha respeito por todas
35 fflUlhereS,, Mariza

F

oi numa sala cheia que a Freguesia
das Avenidas Novas homenageou,
pelo terceiro ano c o n secutivo,
algumas das mulheres que mais se
destacam em Portugal. Da politica
a cultura, varias areas foram representadas
por names sonantes, como o da fadista Mari
za, da atriz Filomena Gonc;:alves ou da jorna
lista Maria Joao Avillez."Muitas pessoas nao
percebem estas homenagens. Nao estamos
aqui por vaidade, mas sim para mostrar que
a luta pela igualdade nao e uma questao
de direitos das mulheres mas sim de di
reitos humanos", partilhou Teresa Dama-

"Para mim, e sempre
especial recordar a
minha mae. Acho muito
justa a homenagem,,
Luis Durao Barroso

sio, uma das homenageadas, que ja foi
presidente do Departamento Federativo
das Mulheres Socialistas da FAUL e de
putada do PS entre 2009 e 2011. Mari
za tenta propagar esta ideia atraves do
filho, Martim, de 5 anos: "Espero que o
Martim seja um homem de amanha e que
tenha respeito par todas as mulheres e
homens. E que saiba que somos indivi
duos, mas que fazemos parte de um todo."
Tambem Margarida de Sousa Uva, mulher
de Jose Manuel Durao Barroso, foi home
nageada pelo seu trabalho e dedicac;ao
a famflia. Para agradecer, esteve presen
te Lufs Durao Barroso, o filho mais velho,
que foi representar a famflia. "Para mim,
e sempre especial recordar a minha mae.
Fiquei muito contente par lhe estarem a
fazer uma homenagem. Acho que e muito
justa", partilhou com a Lux.•
texto Adriana Santos (adrianasantos@masemba.com) Iotas Tiago Frazao

Em cima, Lufs Durao Barroso, visivelmente emocionado, ao receber a homenagem
p6stuma feita a mae, Margarida de Sousa Uva, e Teresa Damasio
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