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CONVERSAS COM MULHERES QUE MARCAM, ENTREVISTADAS POR 
ALGUÉM QUE AS ADMIRA INCONDICIONALMENTE.

“Agora é a minha vez de ofi ciar, pondo mulheres que respeito e admiro,   

e por isso são da minha vida, a falar. Mulheres dispostas a agitar-se                 

e a dar o tudo por tudo. Exemplos de perseverança, dedicação, talento e 

originalidade, que me enriquecem enquanto homem.”

Manuel Luís Goucha.

Com uma vasta experiência em televisão, Manuel Luís Goucha, abra-

ça agora mais um desafi o, publicando um livro que mostra o trabalho                    

e o empenho num programa de televisão, onde entrevistou as mulheres 

que são uma referência na sua vida e as quais admira. 

Mulheres da Minha Vida dá-nos a conhecer vinte e seis extraordinárias 

mulheres pela mão e voz de Manuel Luís Goucha. Neste, fala-se de in-

fância e de sonhos, de vitórias e desilusões, de realidade e de afectos, 

de encontros marcantes. Ao dar voz às histórias de vida tão plenas como 

estas, começando e terminando com a sua própria mãe, o autor revela 

assim uma parte de si. São exemplos de vida que terão o dom de tocar     

e inspirar quem os ler, guiados aqui por um dos melhores entrevistadores 

do país. 

As mulheres retratadas neste livro são: Alice Vieira, Ana Gomes, Carmen 

Dolores, Carminho, Elizabete Matos, Eunice Muñoz, Fernanda Serrano, 

Graça Morais, Helena Sacadura Cabral, Inês Pedrosa, Isabel do Carmo, 



 

DATA DE PUBLICAÇÃO
Novembro 2010

FORMATO
230 x 150 mm

NÚMERO DE PÁGINAS
377 pp

CONTACTOS

Rita Fazenda
Responsável de Comunicação
e Marketi ng

fazendar@objecti va.pt

(+351) 914 22 11 93

Geral

correio@objecti va.pt
(+351) 214 246 903/5

ISBN
978-989-672-064-3

PREÇO C/ IVA
16,50 euros

MULHERES

DA MINHA VIDA

MANUEL LUÍS GOUCHA

Editora Objecti va

Isabel Silvestre, Joana Carneiro, Joana Vasconcelos, Kati a Guerreiro, 

Manuela Eanes, Manuela Ferreira Leite, Maria de Jesus Barroso, Maria 

de Lourdes Modesto, Maria José Ritt a, Maria Teresa Horta, Simone de  Ol-

iveira, Teresa Guilherme, Teresa Salgueiro, Zita Seabra e Maria de Lourdes 

Sousa. 

Podemos encontrar em Mulheres da Minha Vida, testemunhos tão senti -

dos como estes:

“Eu amo a vida. Amo as coisas simples. Vibro quando abro a minha janela, 

todas as manhãs, e vejo os pássaros. Vibro quando percebo que as an-

dorinhas voltaram.”  - Eunice Muñoz

“O maior encontro da minha vida foi com a liberdade, naquele dia                 

de Abril. Nenhum de nós fi cou o mesmo.” - Isabel do Carmo

“Quando me vejo ao espelho, vejo uma mulher com setenta e dois anos, 

que riu muito, que chorou muito, que amou muito…e que conti nua                 

a gostar muito de viver.” -  Simone de Oliveira


