
 

 

Nota Biográfica 

 

Manuel Martins Lopes Marcelo, ensaísta, escritor, dramaturgo e poeta. O  seu percurso de vida e 

a sua produção literária, provam que é o território da Beira Baixa, onde reside, a sua matriz 

cultural que procura revisitar, aprofundar, divulgar e valorizar. 

Nasceu em Aranhas em 1949, concelho de Penamacor. Terminado o curso de economia, regressou 

a Castelo Branco como professor do ensino secundário, tendo coordenado várias equipas de 

alunos realizando o estudo das condições de vida na região e publicou em 1976 o livro: Estudo 

Económico e Social do Distrito de Castelo Branco. Foi Director Regional do IFADAP na Beira 

Interior,de 1980 a 2012 . Iniciou em 1983 a actividade docente na Universidade da Beira Interior 

até 1985, ano em que que iniciou a actividade como Professor convidado na Escola Superior 

Agrária, mais tarde,  alargada às Escolas Superiores de Gestão e de Educação do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco, que manteve até recentemente.  

Dando continuação aos estudos económicos e de desenvolvimento regional, publicou obras como: 

O Distrito de Castelo Branco na perspectiva do desenvolvimento regional e reforço do Poder Local 

(1981), Beira Interior – Uma Região viável (Edição do Jornal do Fundão-1984) e Beira Baixa – A 

Memória e o Olhar(Editorial Presença-1993).  Na vertente cultural  de matriz etnográfica, publicou 

várias obras, designadamente: Moinhos da Baságueda. Comunidades Rurais - Saberes e Afectos  

(edição da Alma Azul-1999); na Colecção: A Nossa Terra e a Nossa Gente; publicou os livros sobre 

o ciclo da pecuária, o trajo do moleiro e o ciclo do linho. Recentemente, publicou: À Lareira da 

Memória – recolha das tradições populares transmitidas oralmente, com destaque par o 

Cancioneiro Local à Capela do concelho de Penamacor, com a fixacção da letra, da pauta musical 

das cantigas originais, bem como a respectiva gravação em CD. Na vertente literária, publicou 

vários livros de poesia e de teatro: Viagem de um pescador, uma gaivota mãe e duas gaivotas 

filhas (1982); Criminoso ou Vitima? – Peça em um acto (1983); Marés de Emoção (1989); 

Manifesto contra a Morte dos Poetas (1991);  Habitar as palavras (2016); O Farol de São Martinho 

– Vida e obra de Francisco Tavares Proença  Júnior; peça baseada na sua correspondência (2016). 

Em 2016, finalizou a pós – graduação em Património Cultural e Cultura Popular Tradicional 

Portuguesa – Escola Superior de Educação de Torres Novas em parceria com a Federação 

Portuguesa de Folclore:  com a tese de mestrado: Na minha Terra nasce um Rio (de cultura). 

 

 

 


