
 
 

Lisboa, 16 de Outubro de 2017 
 
 
 

Caríssimos Consócios, Exmas. Senhoras, Exmos. Senhores: 
 
A nossa próxima Convidada / Homenageada é, para além de jornalista galardoada, 
um conhecido pivot de vários temas de solidariedade social por si lançados. Com uma 
actividade iniciada ainda adolescente com a publicação de uma revista para o seu 
Clube Desportivo, Fernanda Freitas é hoje uma presença que nos faz companhia na 
sua múltipla faceta de jornalista, empreendedora e apaixonada das causas sociais que 
patrocina. 

A sua carreira jornalística começou na Rádio Press (Porto) e na 
Rádio Paris Lisboa. Colaborou em diversos programas na RTP, 
tendo sido multipremiada pelo Programa Sociedade Civil da 
RTP2, que apresentou e coordenou durante 7 anos e pelo qual 
passaram mais de 120 entidades da nossa sociedade. 

Mais tarde, a faceta de empreendedora haveria de marcar o 
seu percurso com a fundação da empresa de conteúdos e 
comunicação Eixo Norte-Sul.  

Mas seriam as causas sociais a tornar-se no fio condutor da sua Vida: há cerca de um 
ano, criou a Associação Nuvem Vitória cuja missão é a de proporcionar às crianças 
internadas em Hospitais condições para que usufruam de um sono reparador, 
nomeadamente através da leitura de histórias. Fernanda Freitas já tinha sido também 
Embaixadora Nacional do Ano Europeu contra a pobreza e exclusão social em 2010, 
Presidente Nacional do Ano Europeu do Voluntariado em 2011 e Embaixadora do Ano 
Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações em 2012.  

Com uma personalidade fascinante e possuidora de uma energia extraordinária, 
Fernanda Freitas tornou como seu lema de Vida o velho provérbio “quem quer fazer 
arranja maneira, quem não quer arranja desculpas”, conseguindo sempre agregar 
vontades e participações diversas aos seus já muitos projectos.  

Convido-vos, pois, a participar no próximo Almoço das Últimas Terças-feiras no dia 
31 de Outubro de 2017 pelas 13 horas, em que teremos como Oradora a carismática 
Jornalista Fernanda Freitas.  
 
Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção 


