
   



    

Mafalda Milhões nasceu em Mirandela em 1978 e estudou Artes Gráficas no Instituto Politécnico 

de Tomar. 

Dedica-se à ilustração, mas é também editora, livreira, autora e mediadora de leitura, para além 

de orientar projetos na área da literatura e da educação, dentro e fora do país. É a curadora do 

Folio Ilustra, a secção do Festival Literário Internacional de Óbidos dedicada à ilustração e às 

estórias em torno das artes. 

É uma das impulsionadoras do projeto editorial "O Bichinho de Conto", agora sediado em Óbidos, 

e responsável pela “Livraria Histórias Com Bicho”, espaço acolhedor de convite à leitura, 

A ilustração de Mafalda Milhões expressa bem a sua personalidade e ideias. É uma ilustradora de 

causas. A sua obra conta com várias distinções, em 2014 foi galardoada em Espanha com o 

Gourmand Award na categoria Best Illustrated CookBook com o livro Maruxa (OQO). 

As suas imagens são de quem mastiga palavras e lê o mundo. Para ela ler também é ouvir, ser, 

estar e sentir. 

https://bit.ly/3tcZtwv  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Canal AV ESAD.CR - CONFERÊNCIA. PARA CRIADORES QUE LÊEM MUNDO. EDIÇÃO, LEITURA E 
COMUNICAÇÃO, com Mafalda Milhões, 20/05/2016 

https://bit.ly/3t2YQ8O  
 

Canal Instituto de Leitura Quindim - Poema visual ilustrado: Somos Livres, “Somos Livros” por Mafalda 
Milhões e Edgar Libório, 05/05/2020 

https://bit.ly/38u3swY  
 

Canal memoriamedia - REDES DE CONHECIMENTO - Criar Comunidades - Mafalda Milhões, 20/10/2018 
https://bit.ly/3qBtUej  

 
Canal TV Senado - A escritora portuguesa Mafalda Milhões fala do seu novo livro infantil, 28/09/2019 

https://bit.ly/3qBtWTt  
 

Editora O Bichinho de Conto 
https://bit.ly/3rEduD5  

 
Festival Literário Internacional de Óbidos 

https://bit.ly/3bz7ztC  
 

Jornal Diário de Notícias – Suplemento Notícias Magazine - O fabuloso destino de Mafalda Milhões, 
25/09/2016 

https://bit.ly/3l5o43w  
 

Plano Nacional de Leitura (pnl2027.gov.pt) – Mafalda Milhões 
https://bit.ly/30x2Vpx  

 
URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 

https://bit.ly/3vfEJGf  

Jornalista nos mais importantes jornais portugueses e escritor com vasta 

obra publicada em vários domínios, José Jorge Letria nasceu em Cascais 

em 1951. A sua obra de poesia e ficção narrativa, teatral e infanto -juvenil 

está traduzida em mais de uma dezena de línguas, tendo sido distinguida 

com importantes prémios nacionais e internacionais, com destaque para 

dois Grandes Prémios da APE, dois Prémios Eça de Queirós –  Município 

de Lisboa, o Prémio Internacional UNESCO, o Prémio Aula  de Poesia de 

Barcelona, o Prémio Plural (México) e o Prix International des Arts et des 

Lettres (Paris).  

Mestre em Relações Internacionais, e autor de programas de rádio e de 

televisão, exerceu, entre 1994 e 2002, as funções de vereador da Cultura 

no município da sua terra natal e foi um dos mais destacados nomes da 

canção política em Portugal, tendo sido agraciado com a Ordem da 

Liberdade. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da 

Sociedade Portuguesa de Autores e membro do Comité Executivo do 

Conselho Internacional de Autores Dramáticos, Literários e Audiovisuais.  

  

URL: https://bit.ly/3ge40Jd  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Site do autor 

https://bit.ly/39Gm7F0 

 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - Base de Dados de 

Autores Portugueses 

https://bit.ly/339PvT9 

https://bit.ly/3jSbPXb 

  

Netescrit@ 

https://bit.ly/2CUJQFT 

 

Repositório Aberto da Universidade Aberta – Entre Nós: entrevista a José Jorge 

Letria 

https://bit.ly/33gGYxs 

  

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 

https://bit.ly/2EXwEk5 
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