
Manuela Gonzaga

Escritora e historiadora. É natural do Porto e viveu em África – Angola e 
Moçambique –, uma parte da adolescência e da juventude. Durante cerca de 30
anos exerceu o ofício de jornalista, tendo publicado centenas de artigos, entre 
crónicas, entrevistas, reportagens, artigos de opinião.

Tem quatro filhos e dois netos; dois cães e uma gata. 

Habilitações profissionais:

Investigadora agregada ao Centro de História de Além-Mar, CHAM da FCSH da 
Universidade Nova de Lisboa. Mestre em História e Arqueologia dos 
Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa

Livros publicados

― Xerazade, a última noite, 2015, Lisboa, Bertrand: romance. 

― Moçambique para a Mãe se Lembrar como Foi, 2014, Lisboa, Bertrand: 
autobiografia, estudos coloniais.

― Imperatriz Isabel de Portugal, 2012, (4ª ed. 2012) Lisboa, Bertrand: 
biografia. 

― Maria Adelaide Coelho da Cunha: «Doida não e não!», 2009, (7ª ed. 2009) 
Lisboa, Bertrand: biografia. (integra duas disciplinas do curso de Psicologia da 
Universidade Lusófona, Lisboa). 

― Meu Único Grande Amor: Casei-me!, 2007, Bertrand e Círculo de Leitores: 
comédia de costumes

― António Variações, Entre Braga e Nova Iorque, 2006, Ancora (3ª ed.2007): 
biografia. (Integrou textos de avaliação de professores nos curricula da 
Universidade de Aveiro, e a disciplina de História e Geografia de Portugal da 
mesma Universidade.)

― Jardins  Secretos  de  Lisboa,  3ª  ed,  Lisboa,  2000,  ed.  Âncora:  romance
histórico. (Este livro fez parte dos curriculae da Faculdade de Belas Artes, e
integrou a disciplina de Cultura Portuguesa da Universidade de Georgetown.) 

― A morte da avó cega, 1998, Lisboa, ed. Planeta: contos.

― O passado de Portugal no seu futuro, Conversas com o Duque de Bragança, 
1995, Lisboa, Textual: entrevistas.

Literatura infanto-juvenil

Criou a colecção «O Mundo de André», que consta no Plano Nacional de 
Leitura:

― André e o Segredo dos Labirintos, 2010, Lisboa, Oficina do Livro.

― André e o Lago do Tempo, 2008, Lisboa, Oficina do Livro, (2ª ed. 2009).

― André e a Esfera Mágica, 2006, Lisboa, Oficina do Livro (3ª ed. 2010). 

Oficinas de Escrita

Desde 2012, tem organizado e orientado vários seminários de Oficinas de 
Escrita, com o apoio da editora Alêtheia, cujos conteúdos são de sua autoria. 



Destas Oficinas já foi publicado um livro antológico, A minha Vida Dá um 
Livro, com textos dos participantes, com o apoio da editora Várzea da Rainha, 
e há um segundo no prelo. 

Actividade profissional

― Até c. 20012, colaboradora permanente de vários órgãos de comunicação
social, nomeadamente na Revistas Vogue, Máxima, Selecções do Reader’s 
Digest e Revista História, entre outras publicações. 

― 2002 - Escritora convidada pelo Projecto Ciência Viva destinado a alunos 
do Secundário, em várias escolas do País, para orientar no âmbito literário os 
textos de ficção sobre o tema “A Genética no ano 2020”. Os Consultores 
científicos do projecto foram os professores Alexandre Quintanilha, Instituto 
de Biologia Molecular e Celular (IBMC), Porto Jorge Sequeiros, Centro de 
Genética Preditiva e Preventiva (UnIGENe, IBMC), Porto

― 1998 – 2000 –- editora de publicações do sector privado, nomeadamente 
News letters, e acessorias de imprensa 

― Revista Cooperação - para o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
uma edição sobre todo o trabalho de cooperação entre Portugal e as 
antigas colónias ultramarinas. Esse trabalho foi-lhe encomendado pelo, 
na época, Secretário de Estado José Manuel Durão Barroso. 

― News Letters CNAF – Confederação Nacional da Associação de 
Família. 

― 1994-1996 - Colaboradora permanente dos quadros do Semanário, vindo 
posteriormente a ocupar, no Porto, o cargo de Coordenadora para a região 
norte daquele órgão de comunicação social.

― 1996-1998 ― Coordenou e chefiou o trabalho de pesquisa e reperáge do 
programa Cenas de Um Casamento», para a produtora SP Filmes, que 
integrou a programação da SIC.

― 1993-1994 ― Directora-adjunta da Revista Pais, cujo formato remodelou 
em termos editoriais e de conteúdos. 

― 1990- 1993 – Redactora, e posteriormente chefe de redacção na revista 
Marie Claire, onde assinou inúmeros artigos de investigação, grandes 
reportagens e entrevistas.

― 1983- 1989 ― Jornalista no Semanário, na categoria de Redactora, e 
Redactora principal. 

― 1979- 1982 ― Jornalista e editora no jornal O País. Organizou e coordenou 
vários suplementos, nomeadamente Magazine e um Jovem aonde, 
simultaneamente, assinava, todas as semanas, a «Grande Entrevista». 
Juntamente com o Director Artístico o pintor José Ralha, criou um 
departamento de iniciativas lúdicas e culturais, com características 
absolutamente inéditas, na época. Ambos organizaram um Festival Rock À 
Beira Mar, na praia de Carcavelos, com as bandas mais conhecidas da época.

― 1978 ― Jornalista Correio da Manhã, onde foi editora do primeiro 
suplemento de música portuguesa, «Top Música & Som». Esse trabalho valeu-
lhe a distinção de ser eleita uma das «Mulheres do Ano», em 1978. 
Colaborou igualmente com a revista Música e Som.

― 1975 – 1977 – Funcionária de Carteira no Banco Standard Totta (Sines e 
Lisboa).



– 1974 – Jornalista nos quadros da RTP, num programa de Joaquim Letria 
«Bom Dia Domingo» e no Telejornal.

– 1972 – Jornalista na revista Notícia de Angola, onde assinou grandes 
reportagens, por todo o País, desde o Leste, nas matas de Savimbi, ao Norte, 
na floresta do Maoimbe, ao Sul, pelo deserto de Moçâmedes. 

– 1970 – Jornalista/Repórter no Jornal de Notícias, de Lourenço Marques, na 
categoria de Repórter. 

Alguns artigos científicos publicados 

― «Crónica de um erro médico – a história de Maria Adelaide Coelho da 
Cunha», em Adrián Gramary (coord.), Luzes e Sombras do Alienismo em 
Portugal, Actas do 1º Colóquio de História da Psiquiatria do Centro 
Hospitalar Conde de Ferreira, Santa Casa da Misericórdia, Porto, Dezembro,
2012, pp. 185-198.

― Em co-autoria com Rui Gomes Coelho, «Alhandra, a greve de 8 e 9 de Maio 
de 1944», Boletim Cultural Cira 10, Vila Franca de Xira, Maio, 2010, pp. 
177-200. 

― «Auto-da-fé ou Morte Exemplar», História nº 82, Lisboa, Dezembro de 
2005, (dir. Fernando Rosas), pp. 38-41.

― Em co-autoria Rui Gomes Coelho, «Temos fome!», História nº 76, Lisboa, 
Maio de 2005, (dir. Fernando Rosas), pp. 42-47.

Outras actividades

Participação em colóquios, palestras, debates e mesas redondas, um pouco por 
todo o país, quer para coadjuvar a sua produção literária, quer a convite de 
instituições, nomeadamente de ensino superior, quer promovidos por si. 

Destaque-se 

― Convidada de honra em «Memórias», em Tertúlias Literárias, promovidas 
pelo poeta laureado Samuel Pimenta, Lisboa, Zazou - Bazar & Café, Lisboa, 
Dezembro, ao longo de 2012. 

― Manuela Gonzaga (oradora) «Histórias de Família», TEDxO’Porto, Casa da 
Música, Porto, 25 de Julho, 2011;

― Manuela Gonzaga e Rui Gomes Coelho (promotores e coordenadores), 
Colóquio Lisboa no tempo de Carlos Seixas, Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos do Património (NIEP) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), Lisboa, Dezembro, 2004.

Contactos e blogues

Email: manuela_gonzaga@yahoo.com / manuelagonzaga@gmail.com
Blogue: Diários do irreal quotidiano, http://gonzagamanuela.blogspot.com/
Face Book: 
Imperatriz Isabel de Portugal:
https://www.facebook.com/imperatrizisabeldeportugal
Os Meus Livros: 
https://www.facebook.com/#!/pages/Os-meus-livros/110589205662714
O Mundo de André: 
https://www.facebook.com/#!/pages/O-mundo-de-Andr
%C3%A9/152128484800888
Moçambique para a Mãe se lembrar como foi
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