


João Manuel Ribeiro é um Poeta, escritor, editor e investigador nascido em Oliveira de Azeméis, em

1968.

Além de ler e escrever, gosta de estudar, sendo Doutor em Ciências da Educação e Mestre em

Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da

Educação da Universidade de Coimbra. Tem o Master em libros y literatura infantil y juvenil, pela

Universitat Autònoma de Barcelona. É ainda Mestre e licenciado em Teologia pela Universidade

Católica do Porto.

Fundador, mentor e diretor do projeto A Casa do João (iniciado em 2017) que é uma revista de

literatura infantil e juvenil (trimestral) (www.acasadojoao.info), dirige um canal de web TV

(www.acasadojoao.info), uma web rádio (www.radiotropeliasecompanhia.online) e está prestes a

concretizar um Programa de Educação Literária (PEL) (www.tropeliasecompanhia.pt).

Sendo considerado como «um dos mais promissores autores de poesia para a infância», publicou mais

de cinco dezenas de títulos de Literatura Infanto-Juvenil, repartidos entre a poesia e a narrativa,

publica textos de crítica no blogue www.andancasdopoeta.blogspot.com e está representado em

diversos manuais escolares, gramáticas e livros de actividades.

Adora visitar escolas e encontrar-se com os seus leitores.

URL: http://joaomanuelribeiro.pt/

SÍTIOS NA INTERNET

Sítio oficial do escritor

https://bit.ly/2A0S2CT

Projeto A Casa do João

https://bit.ly/370RQjc

Revista de Literatura Infantil e Juvenil A Casa do João

https://bit.ly/2Bvphyz

Canal Web TV A Casa do João

https://bit.ly/3dwziJN

Web Rádio Tropelias e Companhia

https://bit.ly/3gPbi6T

Programa de Educação Literária (PEL)

https://bit.ly/3gPbi6T

TSF Rádio Notícias – Programa Rádio de Histórias: João Manuel Ribeiro, editor por acaso (emissão de 6 de dezembro de 

2011)

https://bit.ly/3eGLI1S

Palavra Comum – Revista galega de artes e letras: Entrevista de 30 de junho de 2017

https://bit.ly/2Y11jTg

DN / Lusa– Artigo Escritor João Manuel Ribeiro celebra dez anos a "disseminar

a poesia" (emissão de 19 de outubro de 2017)

https://bit.ly/3eMRteK

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo

https://bit.ly/3eUd6tK
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