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ANA MARIA MAGALHÃES E ISABEL ALÇADA ESCREVEM LIVRO SOBRE IGUALDADE 
DE GÉNERO 

As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escolheram uma rapariga que 
decide entrar para a Força Aérea para protagonista de um livro sobre "a igualdade 
de direitos e oportunidades" entre mulheres e homens 

In Rádio Regional Online | 03-03-2021  

 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de género 

As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escolheram uma rapariga que 
decide entrar para a Força Aérea para protagonista de um livro sobre "a igualdade 
de direitos e oportunidades" entre mulheres e homens 

In S+ Online | 03-03-2021  

 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de género 

As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escolheram uma rapariga que 
decide entrar para a Força Aérea para protagonista de um livro sobre "a igualdade 
de direitos e oportunidades" entre mulheres e homens 

In Sapo Online - Sapo 24 Online | 03-03-2021  

 

Passatempos: ganha livros 

Um livro sobre os avós e outro sobre a igualdade entre homens e mulheres, escrito 
por Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, são os prémios que podes receber com a 
VISÃO Júnior de março O Longo Caminho para a Igualde Hoje, uma rapariga pode 
escolher a profissão que quer ter - qualquer profissão 

In Visão Online | 03-03-2021 
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Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de género 

As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escolheram uma rapariga que 
decide entrar para a Força Aérea para protagonista de um livro sobre "a igualdade 
de direitos e oportunidades" entre mulheres e homens 

In Diário de Notícias da Madeira Online | 03-03-2021 

 
 
 
 
 
 
 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de género 

As duas autoras aceitaram o desafio da Imprensa Nacional para escreverem um 
livro sobre o tema e escolheram como protagonista uma rapariga que quer ir para a 
Força Aérea As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escolheram uma 
rapariga que decide entrar para a Força Aérea para protagonista de um livro sobre 
"a igualdade de direitos e oportunidades" entre mulheres e homens 

In Expresso Online | 03-03-2021  

 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de género 

"A melhor forma de as pessoas pensarem sobre os assuntos é colocarem-se na 
pele de personagens, sobretudo os jovens, e equacionarem o problema, não de 
uma forma abstrata, mas numa situação concreta", considera Isabel Alçada As 
escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escolheram uma rapariga que 
decide entrar para a Força Aérea para protagonista de um livro sobre "a igualdade 
de direitos e oportunidades" entre mulheres e homens 

In MultiNews Online | 03-03-2021  
 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de género 

Lisboa, 03 mar 2021 (Lusa) - As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 
escolheram uma rapariga que decide entrar para a Força Aérea para protagonista 
de um livro sobre "a igualdade de direitos e oportunidades" entre mulheres e 
homens 

In Mundo Atual Online | 03-03-2021  
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Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de género 

As criadoras da saga "Uma Aventura" aceitaram o desafio da Imprensa Nacional. O 
novo livro levanta questões sobre igualdade de género: pode uma rapariga ir para 
a Força Aérea? As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escolheram uma 
rapariga que decide entrar para a Força Aérea para protagonista de um livro sobre 
"a igualdade de direitos e oportunidades" entre mulheres e homens 

In Observador Online | 03-03-2021   

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de 
género 

Lisboa, 03 mar 2021 (Lusa) -- As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 
escolheram uma rapariga que decide entrar para a Força Aérea para 
protagonista de um livro sobre "a igualdade de direitos e oportunidades" entre 
mulheres e homens 

In Porto Canal Online | 03-03-2021  

 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada escrevem livro sobre igualdade de 
género 

As escritoras e autoras da colecção Uma Aventura, Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada, escolheram uma rapariga que decide entrar para a Força Aérea 
para protagonista de um livro sobre "a igualdade de direitos e oportunidades" 
entre mulheres e homens 

In Público Online | 03-03-2021 
 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada lançam livro para ajudar à 
desconstrução de preconceitos associados às profissões 

No Dia Internacional da Mulher vai ser lançado o livro "O Longo Caminho para 
a Igualdade-Mulheres e Homens no século XXI", da autoria de Ana Maria 
Magalhães e pela Isabel Alçada. O objectivo Ana Maria Magalhães e Isabel 
Alçada lançam livro para ajudar à desconstrução de preconceitos associados às 
profissões Por Sandra M 

In Human Resources Portugal Online | 05-03-2021 
  
  

O longo caminho para a igualdade-mulheres e homens no século XXI 

Um livro sobre "a igualdade de direitos e oportunidades" entre mulheres e 
homens que leva a mensagem ao público mais jovem, mas que os adultos 
também devem ler. Uma edição do iGen - Fórum Organizações para a 
Igualdade, em parceria com a Imprensa Nacional 

In Link To Leaders Online | 07-03-2021  
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O Longo Caminho para a Igualdade 

No próximo dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, uma 
data que ganha cada vez mais importância pelas questões da igualdade de 
género, tão debatidas atualmente. As escritoras Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada acabam de lançar um novo livro, ilustrado por Susana 
Carvalhinhos, dedicado às questões de género no acesso ao trabalho, a ser 
lançado online no próximo dia 8 

In Mundo Pais & Filhos Online | 07-03-2021 
  

 

  
Revista Máxima 
https://www.maxima.pt/atual/detalhe/da-moda-a-arte-as-melhores-iniciativas-
para-    celebrar-o-dia-da-mulher  
  
  
Podcast Radio Comercial 
https://radiocomercial.iol.pt/podcasts/era-o-que-faltava/t2/ana-maria-
magalhaes-e-isabel-alcada  
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