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Tirou o Curso do Magistério Primário, concluído em 02/07/81, com a classificação de 14 

(catorze) Valores; tendo exercido durante largos anos em diversas escolas no distrito de 

castelo Branco terminando no concelho de Idanha-a-Nova. Esteve também vários anos 

ligada à Educação de Adultos. 

Mais tarde tirou a Licenciatura no domínio da Especialização em Educação Especial e 

Apoios Educativos,  concluído em 13 de Março de 2001, pela Escola Superior de 

Educação de Castelo Branco, com classificação final de 15 (quinze) Valores e qualificação 

de BOM. 

Em paralelo com a atividade docente tem alguns trabalho feitos e apresentados tais como: 

 “ Poesia Popular” - recolha feita no ano lectivo de 1987/88, na freguesia de Zebreira. 

Pretendeu-se com este trabalho de recolha, contribuir para que um valioso património, 

legado pelos nossos antepassados, não perca a continuidade. 

A certa altura da sua vida dedicou-se à vida política tendo assumido a Presidência da 

Junta de Freguesia da Zebreira, Concelho de Idanha-a-Nova, de Janeiro de 2002 a 

Outubro de 2005. 

Desde essa altura é Vereadora a tempo inteiro do Pelouro da Educação da Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova sendo desde 27 de Setembro de 2013 Vice-presidente da 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. 

Foi fundadora em 2002 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco de 

Idanha-a-Nova, tendo iniciado como Secretária da Comissão e mais tarde tendo sido 

Presidente, cargo que finalizou em 2010. 

Foi eleita Presidente da Direção do Movimento de Apoio e Solidariedade Coletiva do 

Ladoeiro (M.A.S.C.A.L.) em Dezembro de 1991, cargo que ocupa ainda hoje, e ao qual se 



dedicou sempre de corpo e alma. Esta instituição começou como centro de dia com 

apenas 2 utentes e 3 funcionários, neste momento tem todas as valências desde creche 

até lar de idosos e tem 43 funcionários. 

Desde 2008 até janeiro de 2015 foi Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa da 

Delegação de Castelo Branco, onde inovou vários serviços, como o Espaço Solidário, de 

caráter social e de apoio aos mais necessitados, durante este período conseguiu a 

construção de uma nova sede para esta delegação. 

Desde 2002 que é Vice- Presidente dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova. 

Desde Fevereiro de 2002 é diretora da Escola Profissional da raia Idanha-a-Nova, cargo e  

tem dois títulos já atribuídos: Título Honorifico y Condecoración Doctor Honoris Causa en 

Iberoamerica e Título Honorifico y Condecoración de Magíster en Gestión Educativa en 

Iberoamerica,  

 


