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Miguel Andresen de Sousa Tavares 

Nasceu no Porto a 25 de Junho de 1952. 

Filho da poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen, começou 

a sua vida profissional pela advocacia, que abandonou em favor do 

jornalismo de onde passa para a escrita literária. Tem uma obra 

diversificada, essencialmente marcada por crónicas e reportagens.  

 

José Luís Peixoto  

Nascido em 1974 em Galveias concelho de Portalegre. 

Este escritor português é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas 

(Inglês e Alemão) pela Universidade Nova de Lisboa. Tem publicado 

poesia e prosa. Recebeu o Prémio Jovens Criadores (área de literatura) 

nos anos 97, 98 e 2000. Em 2001, o seu romance “Nenhum Olhar” 

recebeu o Prémio Literário José Saramago. 

 

Margarida Rebelo Pinto  

Nasceu em Lisboa no ano de 1965. 

Revelou desde cedo uma enorme paixão pela escrita. Licenciou-se em 

Línguas e Literaturas Modernas na Universidade Clássica e após uma 

breve passagem como copywriter, pelo mundo da publicidade, aos 22 

anos, iniciou a sua actividade jornalística passando por publicações como 

“O Independente”, “Sete”, “Marie Claire” e “Diário de Notícias”. 

 

Vergílio António Ferreira  

Nasceu em Melo (Gouveia) a 28 de Janeiro de 1916 e morreu a 1 de 

Março 1996. Licenciado em Filologia Clássica exerceu a profissão de 

docente, mas foi como escritor que mais se distinguiu. O seu nome 

continua actualmente associado à literatura através da atribuição do 

Prémio Vergílio Ferreira. Em 1992, foi galardoado com o Prémio Camões.  
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José Rodrigues dos Santos 

José Rodrigues dos Santos é jornalista, escritor e professor de Ciências 

da Comunicação. Nasceu em Moçambique, em 1964. Doutorou-se em 

Ciências da Comunicação com uma tese sobre reportagem de guerra. É 

autor de 5 livros, um dos quais de ficção.  

 

José de Sousa Saramago 

Nasceu na província do Ribatejo, no dia 16 de Novembro de 1922, 

embora o registo oficial apresente o dia 18 como o do seu nascimento. 

José Saramago é um escritor, roteirista, jornalista e poeta português 

galardoado em 1998 com o Nobel da Literatura. Também ganhou o 

Prémio Camões, o mais importante prémio literário da língua 

portuguesa.  

 

António Lobo Antunes  

Nasceu em Lisboa a 1 de Setembro de 1942. 

Romancista e cronista, Lobo Antunes é licenciado em Medicina, com 

especialização em Psiquiatria. Esteve destacado em Angola, entre 1970 e 

1973, durante a fase final da Guerra Colonial portuguesa. A sua 

experiência de guerra inspirou muitos dos seus livros. Regressado a 

Portugal, trabalhou no hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, em Lisboa. 

Actualmente vive em Lisboa, dedicando-se em exclusivo à escrita. Em 

2007 é-lhe atribuído o Prémio Camões, o mais importante galardão 

literário de língua portuguesa. 

 

Ron Hansen  

Escritor norte-americano publicou, entre muitas obras, o romance “Isn´t 

It Romantic?”. Recebeu em 2001 o prémio de Literatura da Academia 

Americana e do Instituto de Artes e Letras. 
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Nuno Frederico Correia da Silva Lobato Markl  

Nasceu em Lisboa, no dia 21 de Julho de 1971. 

É um humorista, escritor, locutor de rádio, apresentador de televisão e 

argumentista. Ingressou no CENJOR, com o desejo de entrar no mundo 

da rádio. Depois de terminar o curso, Nuno Markl foi estagiar para o 

Correio da Manhã Rádio, como jornalista. Passou para a Rádio Comercial, 

nesta estação fez o "remake" dos episódios antigos da Saga do Abílio 

Murtaça (iniciada na estação anterior). 

 

Paulo Coelho  

Nasceu no Rio de Janeiro a 24 de Agosto de 1947. 

Antes de se dedicar inteiramente à literatura, trabalhou como director e 

actor de teatro, compositor e jornalista. Escreveu letras de música para 

alguns dos nomes mais famosos da música brasileira, como Elis Regina. 

Em 1982, editou o seu primeiro livro – “Arquivos do Inferno”. 

 

Ayala Monteiro  

Nasce em Luanda no dia 25 de Janeiro de 1957. Desde 1983 que exerce a 

profissão de jornalista. Frequentou o Curso Livre de Estudes Árabes, na 

Universidade Nova de Lisboa. O autor estreou-se na carreira literária 

com o livro “ A Rainha da Canela”.  

 

Javier Sierra 

De origem Catalã, nasceu em Teruel, no ano de 1971. 

É um escritor sobejamente conhecido em Espanha, onde as suas obras se 

tornam best-sellers quase de imediato.  
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Emily Benedek 

Jornalista e escritora americana com artigos e ensaios publicados na 

Newsweek, The Washington Post, NPR, entre outros. 

 

 

Mia Couto  

É um dos escritores moçambicanos mais conhecidos no estrangeiro. 

António Emílio Leite Couto ganhou o nome Mia do irmãozinho que não 

conseguia dizer "Emílio". Nasceu na Beira, a segunda cidade de 

Moçambique, em 1955. Iniciou o curso de Medicina ao mesmo tempo que 

se iniciava no jornalismo e abandonou aquele curso para se dedicar a 

tempo inteiro à segunda ocupação. Foi director da Agência de 

Informação de Moçambique e mais tarde tirou o curso de Biologia, 

profissão que exerce até agora.  

 

Doris Lessing  

Nascida Doris May Tayle a 22 de Outubro de 1919 é uma escritora 

britânica, autora de uma obra prolífica que inclui trabalhos como as 

novelas “The Grass is Singing” e “The Golden Notebook”. A sua obra 

cobre um vasto leque estilístico, que vai desde a autobiografia à ficção 

científica, com claras influências do modernismo. Foi galardoada com o 

Prémio Nobel da Literatura de 2007. 

 

Martin Gilbert 

Nasceu em Londres em 1936. 

Começou desde muito novo a interessar-se pela vida de Wiston Churchill. 

É hoje considerado um notável historiador e considerado o biógrafo 

oficial do grande dirigente. 
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Catherine Dunne  

Nasceu em Dublin (Irlanda) em 1954.  

Licenciou-se em Literatura Inglesa e em Literatura Espanhola no Trinity 

College e leccionou na Greendale Community School. O seu primeiro 

romance, “Nunca É Tarde para Recomeçar”, trouxe-lhe o sucesso 

internacional e o aplauso unânime da crítica. 

 

José Frèches 

As séries “A Imperatriz da Seda” e “Le Disque de Jade” (mais de um 

milhão de exemplares vendidos no mundo inteiro) consagraram José 

Frèches como o grande romancista da China Antiga. José Frèches 

licenciou-se em História de Arte, em Língua e Cultura Chinesas e fez o 

mestrado em História. Em 1971, aos 21 anos, foi conservador da secção 

de Arte Chinesa do Museu Guimet. O seu percurso profissional conduziu-o 

então ao desempenho do cargo de mestre de conferências na École du 

Louvre e depois ao Museu Grenoble.  

 

Tracy Chevalier  

Nasceu em 1962 em Washington, mas mudou-se para Londres em 1984. 

Foi editora de livros de referência, mas trocou o emprego pelo mestrado 

em Escrita Criativa, em Norwich, Inglaterra. Foi nesse ano que começou 

a escrever o seu primeiro romance, “The Virgin Blue”. É ainda autora de 

do livro “A Rapariga com Brinco de Pérola”.  

 

Sveva Casati Modignani  

É um dos nomes mais populares da actual ficção italiana, tendo 

publicado já catorze romances, que venderam cerca de dez milhões de 

exemplares e que deram origem a alguns filmes e séries televisivas de 

sucesso. 
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Isabel Allende Llona  

Isabel Allende é hoje uma das vozes mais importantes da América do Sul 

da literatura. Nasceu em Lima, Peru, em 1942, mas aos 3 anos de idade 

mudou-se para o Chile com a mãe e os dois irmãos, onde passou sua 

infância. Depois de viajar pelo mundo voltou para o Chile, onde 

trabalhou como jornalista até 1973. Após o golpe militar de Pinochet, 

mudou-se para Estados Unidos, onde vive.  

A sua obra é marcada pela ditadura no Chile, implantada com o golpe 

militar que em 1973 derrubou o governo do primo de seu pai, o 

presidente Salvador Allende (1908-1973).  

 

Nora Roberts  

Eleanor Marie Robertson nasceu a 10 de Outubro de 1950 em Silver 

Spring Maryland, nos Estados Unidos da América. 

Autora de maior destaque da lista de best-sellers do New York Times foi 

a primeira mulher a ser escolhida para a Galeria da Fama dos Escritores 

Românticos dos Estados Unidos, sendo considerada uma pintora de 

palavras que a cada pincelada, dá vida a personagens cheios de energia 

e vigor. 

 

Nicholas Sparks  

Viveu a sua juventude em Fair Oaks, na Califórnia e vive actualmente na 

Carolina do Norte com a família.  

Foi premiado com uma bolsa de estudos da Universidade de Notre Dame 

pelos seus excelentes resultados e, em 1988, licencia-se em Economia. 

Iniciou-se a escrever enquanto trabalhava como delegado de informação 

médica e, mais tarde, surge Theresa Park, agente literária, que se 

propôs representá-lo, vendendo os direitos do seu primeiro romance, 

“Diário de Uma Paixão”, à Warner Books. 
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Luís Sepúlveda  

Nasceu em Ovalle, Chile, em 1949. 

Nos seus livros narra histórias de um mundo em que a natureza toma um 

papel principal. Declarado «apátrida», Luís Sepúlveda é um dos 

escritores latino-americanos com mais êxito a nível mundial. Das suas 

obras publicadas em Portugal, destacam-se “O Velho que lia romances 

de amor” e “História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a Voar”. 

 

Bruce Chatwin  

Nasceu a 13 de Maio de 1940 em casa dos avós maternos em Dronfield, 

na Inglaterra. Viveu a infância em West Midlands em Birmingham, onde o 

seu pai era advogado, e estudou no Marlborough College, no Wiltshire, 

até 1958. Posteriormente, mudou-se para Londres e trabalhou como 

porteiro no departamento de Obras de Arte do leiloeiro Sotheby's, 

tornando-se rapidamente num dos peritos em Impressionismo, acabando 

por ser nomeado director da empresa. 

 

Rhonda Byrne  

Nascida em 1955 na Austrália, Rhonda Byrne é uma escritora de televisão 

e produtora, que se tornou famosa em todo o mundo graças ao seu best-

seller “The secret” (“O segredo”, em língua portuguesa, que também 

deu origem ao filme documentário homónimo The Secret - 2006). 

Segundo a autora, podemos encontrar vários caminhos para o sucesso.  

 

John Ernest Steinbeck  

Nasceu em Salinas, Califórnia, a 27 de Fevereiro de 1902 e morreu em 

Nova Iorque a 20 de Dezembro de 1968. Steinbeck foi um dos mais 

representativos autores norte-americanos da “Geração Perdida”.  

Toda a sua obra revela uma grande preocupação social. 
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María Pilar Queralt del Hierro  

É licenciada em História Moderna e Contemporânea, e foi docente de 

História de Espanha Contemporânea na Faculdade de Ciências da 

Informação da Universidade Autónoma de Barcelona. É editora, escritora 

e documentalista especializada em iconografia. Autora de contos, 

ensaios e romances históricos, María Pilar colabora regularmente nas 

revistas Historia y Vida, El Mundo Medieval e Viajes do National 

Geographic. 

 

Patrick Süskind  

Nasceu em Ambach am Starnberger See, perto de Munique na Alemanha. 

Filho do escritor e jornalista – W. E. Süskind – estudou história Moderna e 

Medieval na Universidade de Munique e em Aix-en-Provence de 1968-

1974. Nos anos oitenta, Süskind trabalhou como escritor para Kir Royal, 

Monaco Franze e outros. Autor do internacionalmente aclamado best-

seller – "O Perfume: história de um assassino".  

 

José Maria de Eça de Queirós  

Nasceu na Póvoa de Varzim a 25 de Novembro de 1845 e faleceu em 

Paris no dia 16 de Agosto de 1900. È considerado por muitos, o melhor 

escritor realista português do século XIX. Foi autor, entre outros 

romances de importância reconhecida, de “Os Maias” e “O crime do 

Padre Amaro”. 

 

Sheila Norton 

Nasceu e foi criada em Romford (Inglaterra). Actualmente vive em 

Galleywood com as suas três filhas e trabalha no Hospital de Broomfield, 

em Chelmsford. Inicialmente escritora de short stories, ganhou alguns 

concursos na revista Writers' News. 



 

  Sugestões de Leitura para Férias 
Autores Recomendados 

Página 9 de 12 

 

Alice Vieira  

Nasceu em Lisboa no ano de 1943. Licenciou-se em Germânicas na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 1958 iniciou a sua 

colaboração no Suplemento Juvenil do Diário de Lisboa e a partir de 1969 

dedicou-se ao jornalismo profissional. Desde 1979 tem vindo a publicar 

regularmente livros tendo, actualmente editados na Caminho, cerca de 

três dezenas de títulos. Recebeu em 1979, o Prémio de Literatura 

Infantil Ano Internacional da Criança com “Rosa, Minha Irmã Rosa”, em 

1983, o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura Infantil com “Este Rei 

que Eu Escolhi” e em 1994 o Grande Prémio Gulbenkian, pelo conjunto 

da sua obra. 

 

Graça Gonçalves  

Nasceu em Lisboa e reside em Eixo, perto de Aveiro. Durante o tempo 

em que frequentou a Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra, onde se licenciou, continuou a ser trabalhadora-estudante. 

Colaborou, como escritora convidada, no Departamento de Línguas e 

Culturas da Universidade de Aveiro.  

Em Dezembro de 1987 publicou o seu primeiro livro: “Uma História de 

Desamor ou... Como Me Apaixonei pelo Amor”. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen  

Nasceu no Porto a 6 de Novembro de 1919 e faleceu em Lisboa no dia 2 

de Julho de 2004. Tem origem dinamarquesa pelo lado paterno, o seu 

avô, Jan Henrik Andresen, desembarcou um dia no Porto e nunca mais 

abandonou esta região. 

Foi uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX, sendo a 

primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão 

literário da língua portuguesa, o Prémio Camões, em 1999.  
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Filipe Faria 

Nasceu em Lisboa quando decorria o ano de 1982, desde cedo mostrou 

um carinho especial pela leitura, especialmente no âmbito do fantástico. 

Frequentou a Escola Alemã de Lisboa desde o jardim-de-infância até 

completar o 12º ano de escolaridade. O contacto e convívio com aquela 

cultura de origem germânica, tão diferente da nossa, possibilitou a 

abertura de novos horizontes e impulsionado pelo forte interesse 

demonstrado pelo período da Idade Média, cultivou assim a paixão pela 

literatura fantástica. Autores como Margaret Weis, Tracy Hickman, 

George R. R. Martin e, muito especialmente, J.R.R. Tolkien povoaram e 

ainda povoam as suas leituras.  

 

C. S. Lewis 

Clive Staples Lewis nasceu em Belfast a 29 de Novembro de 1898 e 

faleceu em Oxford no dia 22 de Novembro de 1963. Este escritor irlandês 

destacou-se pelo seu trabalho académico sobre literatura medieval e 

pela apologética cristã que desenvolveu através de várias obras e 

palestras. É igualmente conhecido por ser o autor da famosa série de 

livros infantis de nome “As Crónicas de Nárnia”. 

 

Maria Teresa Maia Gonzalez  

Escritora portuguesa nascida em Coimbra no ano de 1958. Licenciada em 

Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Franceses e Ingleses, 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi professora de 

Língua Portuguesa de 1982 a 1997 no ensino oficial e particular. Tem 

vários livros editados, nomeadamente “A Lua de Joana” (publicado 

também na Alemanha e na Bulgária). É ainda, com Maria do Rosário 

Pedreira, co-autora da Colecção “O Clube das Chaves”, obra composta 

por 21 volumes, a maioria dos quais com várias edições. 
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Meggin Patricia Cabot  

Também conhecida por Meg Cabot, nasceu em Bloomington (Indiana) a 1 

de Fevereiro de 1967. Quando era jovem passava horas a fio a ler as 

obras de Jane Austen, Judy Blume e Barbara Cartland. Licenciada em 

Artes pela Universidade de Indiana, mudou-se para Nova Iorque, com a 

intenção de seguir uma carreira de ilustradora autónoma. A ilustração 

cedeu lugar à sua verdadeira paixão – a composição literária – e, então, 

abandonou sua ocupação na área da ilustração e começou a trabalhar 

como assistente administrativa num alojamento para estudantes da 

Universidade de Nova Iorque, escrevendo sempre que tinha a 

oportunidade. Escreveu as suas primeiras novelas históricas sob o 

pseudónimo de "Patricia Cabot". 

 

Marta Gomes 

Nasceu no Porto em 1980. O gosto pela leitura despertou o gosto pela 

escrita. Frequentou vários cursos de escrita e estudou Estudos Europeus, 

na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O primeiro livro que 

publicou foi “O Primeiro Livro do Diário de Sofia”, estando envolvida em 

outros projectos multimédia, à semelhança da série “Diário de Sofia”. 

 

Antoine-Jean-Baptiste-Marie-Roger Foscolombe de Saint-Exupéry 

Nasceu em 29 de Junho de 1900 em Lyon e faleceu a 31 de Julho de 

1944. Foi um escritor, ilustrador e piloto da Segunda Guerra Mundial. 

Apaixonado desde a infância pela mecânica, estudou no colégio jesuíta 

de Notre-Dame de Saint-Corix, em Mans, de 1909 a 1914. Antoine inicia o 

serviço militar no 2º Regimento de Aviação de Estrasburgo, depois de 

reprovado nos exames para admissão da Escola Naval. Faleceu durante 

uma missão de reconhecimento sobre Grenoble e Annecy.  

A sua obra mais conhecida é “O Principezinho”. 
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Josephine Poole  

Autora Josephine Poole escreveu seu primeiro livro em 1961, tinha 

então, seis anos e, desde então, não mais parou, tornando-se numa 

ilustre autora de obras infanto-juvenis. Os seus temas favoritos são os 

metafísicos e os sobrenaturais.  

Vive actualmente em Somerset, na Inglaterra. 


