
   



    

Gonçalo Cadilhe  é o mais reconhecido escritor de viagens português da actualidade. 
Tem catorze livros de narrativa de viagem e três coffee -tables de fotografia. Os seus 
títulos somam dezenas de reedições. Várias das suas obras encontram -se incluídas na 
listagem do Plano Nacional de Leitura. Viagens, biografias históricas, surf e encontros 
de vida são os seus temas de eleição.  
Ao longo dos anos, tem assinado vários documentários de viagens e História para a 
RTP. Palestrante motivacional, percorre regularmente os auditórios culturais do país 
para falar sobre viagens, História e experiência de vida.  
Organiza e acompanha mini-tours pelo globo em colaboração com a agência Pinto 
Lopes Viagens. 
Nasceu na Figueira da Foz em 1968, cidade onde cresceu e que mantém como 
residência. Licenciou-se em Gestão de Empresas na Universidade Católica do Porto, em 
setembro de 1992, fazendo parte da primeira “fornada” de licenciados deste curso. 
Durante os anos da Universidade frequentou também a Escola de Jazz do Porto. Depois 
de uma breve passagem pelo mundo da Gestão de Empresas começou a viajar e a 
escrever sobre viagens de forma profissional em Abril de 1993.  
Publicou a sua primeira reportagem de viagens, dedicada ao México, no número de 
Fevereiro de 1992 da extinta revista Grande Reportagem, dirigida por Miguel Sousa 
Tavares. Entre 1996 e 2004 dedicou-se exclusivamente à escrita de reportagens e 
crónicas de viagem para a imprensa. Colaborou regularmente, para além da já referida 
“Grande Reportagem”, com os seguintes títulos: “Independente”, “Elle”, “Epicur”, 
“Blitz”, “Expresso”, “Visão” e “SurfPortugal”. Entre 2011 e 2012 assinou uma crónica 
semanal nas manhãs da Antena 1 na rúbrica “Este Tempo”. Em 2011 alcançou o 
primeiro lugar da primeira edição do Prémio Jornalismo de Viagens, do Clube dos 
Jornalistas. 
 
“O mais importante para se levar numa viagem é uma boa ideia. ” 

https://bit. ly/3sa0EvP  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Sítio oficial do escritor Gonçalo Cadilhe  
https://bit.ly/3sa0EvP  

 
Magazine digital MAGG – Entrevista a Gonçalo Cadilhe. "Eu não sou um nómada. 

Para mim, a viagem só se completa com o regresso", 23 de julho de 2020  
https://bit.ly/3thc9mu  

 
Revista BICA – Entrevista a Gonçalo Cadilhe, abril de 2020  

https://bit.ly/2RwIh7T  
 

Revista Máxima – Artigo OS LIVROS DA MINHA VIDA: A ESCOLHA DE GONÇALO 
CADILHE, 30 de abril de 2020 

https://bit.ly/2RwIibX  
 

Revista Visão (digital) – Artigos/crónicas de Gonçalo Cadilhe  
https://bit.ly/32etBw0  

 
URL para acesso direto à bibliografia no catálogo  

https://bit.ly/2QoOge8  

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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