
 

 

 

Lisboa, 8 de Outubro de 2018 
 
 
Caríssimos Consócios, Exmas. Senhoras, Exmos. Senhores: 
 

Nesta rentrée de Outubro de 2018 abrimos o nosso Ciclo de Almoços com a escrita e, 

de certa forma, com a música de par em par: a nossa Convidada / Homenageada será 

a Escritora Maria João Lopo de Carvalho, que recentemente lançou o romance O 

Fado da Severa sobre aquela que terá sido a nossa primeira grande cantora de Fado. 

O livro é o último de uma já grande produção literária de romances – que começou em 

2000 com a obra Virada do Avesso – e de livros infantis. Entre estes, há várias obras 

recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura. 

 

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela UNL, Maria João nasceu em 

Lisboa em 1962. Com uma carreira inicialmente devotada ao ensino de Português e 

Inglês tanto no ensino público como no privado, a sua vida tem 

vindo a ser pautada também por preocupações sociais e 

humanas, preocupações essas consubstanciadas na dedicação 

que consagrou a diversas causas. Entre estas, saliento a Know 

How, Aprender a Brincar, IPSS vocacionada para crianças e 

jovens carenciados, e de que foi Presidente entre 2008 e 2012. 

 

Passou pela CML onde foi assessora no Gabinete da Vereadora 

da Educação e Acção Social, responsável pela concepção, 

organização e acompanhamento dos media de todos os eventos que envolvessem 

crianças. 

 

Desde 1990 que é a representante em Portugal da Pilgrims, organização que 

desenvolve Cursos de Inglês para crianças, jovens e executivos no Reino Unido e que 

organiza também campos de Férias em inglês em Portugal. 

 

Colaboradora regular na imprensa e na televisão, Maria João – que é Mãe de dois 

filhos – é dona de uma personalidade muito viva e alegre, irradia um humor 

contagiante e possui a salutar qualidade de nunca adormecer zangada... 

 

Venha, pois, conhecer a enérgica e empreendedora Escritora Portuguesa Maria João 

Lopo de Carvalho, participando no próximo Almoço das Últimas Terças-feiras no 

dia 30 de Outubro de 2018 pelas 13 horas. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção 


