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Nasceu em Lisboa, passou a sua adolescência em Angola e é Mestre em 
Sociologia. Começou por fazer traduções (entre 1976-1982) para diversos 
locais, entre eles, a Meibérica Liber, um nome fundamental na edição de Banda 
Desenhada em Portugal. E é para lá que entra nesse ano. Assume funções 
como responsável pela Coordenação e produção de Livros de BD desde a fase 
de entrada em tradução ao envio para a gráfica (1987- 1995); pela divulgação 
e promoção dessas obras junto da imprensa especializada; pela organização e 
participação da empresa nas Feiras do Livro de Lisboa, Amador; pelas 
exposições da editora nos Festivais de Banda Desenhada de Lisboa, Porto e, a 
partir de 1990, na Amadora. 
Em 1990 dá um passo importantíssimo: é.co-tradutora e adaptadora das obras 
Astérix em Portugal – esta função incluía a responsabilidade de resposta e 
argumentação junto dos autores e auditores em relação às opções tomadas a 
nível da tradução/adaptação. Foi directora-adjunta, da Revista Selecções BD, na 
1ª série, e directora na 2ª série; em 1995 ascendeu a Directora Editorial do 
Departamento de BD da Meribérica/Liber (1995 – 1999) e daí a. Directora do 
Departamento de Livros (BD, Culinária e Infantil) da Meribérica/Liber (onde 
esteve até 2001). No ano seguinte vai para as Edições Asa, como Directora 
Editorial do Departamento de BD, aum ano depois acumula com o 
Departamento de Mulher e Vida, ficando até responsável pela Linha Editorial de 
Culinária. Em 2003, a convite do Presidente François Schuiteen integra o 
Grande Júri do Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême, o 
mais importante do mundo, na qualidade de Editora Internacional. Participou 
no Fórum dos Tradutores Internacionais de Astérix, que se realizou em 
Frankfurt, assina regularmente a tradução e/ou a adaptação de diversas obras 
de Banda Desenhada e participa regularmente em colóquios e encontros sobre 
BD. E é por isso que aqui está hoje.  
Até há bem pouco tempo foi responsável pela área de Banda Desenhada do 
Grupo Leya, de onde saiu para um outro grupo editorial, a Babel, com a missão 
de dinamizar e revitalizar o seu catálogo infantil e juvenil.   
 


