
Manuela Bacelar nasceu em Coimbra em 1943. 

Viveu em V. N. de Famalicão até 1953 e depois no Porto.

Estudou pintura na Escola de Artes Decorativas Soares 

dos Reis, curso que acabou em 1963.

No mesmo ano foi para Paris onde se candidatou a uma 

bolsa de estudo em Praga.

1964/ 1970- Bolseira em Praga no curso de ilustração 

na Escola Superior de Artes Aplicadas, até 1970.

De 1970 a 1972 vive em Lisboa onde trabalha numa 

agência de publicidade e começa o seu trabalho como 

ilustradora. Colabora com Isabel da Nóbrega em 

suplementos de revistas e jornais e ilustra os primeiros 

2 livros.

Em 1972 regressa ao Porto. 

Nesse mesmo ano desenha a cidade do Porto e 

continua o seu trabalho como ilustradora colaborando 

com várias editoras.

Em 1975 realiza para a RTP um documentário, “Os 

Meninos Ciganos” e mais tarde, também para a RTP, 

uma série de 30 episódios: “Soninho e Alfazema”.

Tem publicados 50 e tal títulos, alguns não só 

ilustrados mas também escritos, em Portugal e alguns 

traduzidos em França, Bélgica, Dinamarca, Líbano, 

Marrocos e Espanha. 

Em 1978 trabalha na delegação do Ministério da 

Cultura, fazendo parte da equipa de programação do 

Auditório Nacional Carlos Alberto. 

Em 1988 abandona a função pública para se dedicar a 

tempo inteiro à ilustração.

Pelo meio trabalhou com a filmógrafo em 3 filmes de 

animação como realizadora e autora.de Ilse Losa.

.

Prémios:

1989 - Maçã de Ouro da Bienal Internacional de 

Bratislava com as ilustrações de “Silka” de Ilse Losa.

1990 - Prémio Gulbenkian de ilustração com as 

ilustrações do mesmo livro.

1992 - Prémio de ilustração do Ministério da Cultura 

com as ilustrações de “A Sereiazinha” de Andersen.

1995 - Nomeada para o prémio “Octogones” em 

Paris e recebe, no mesmo ano o Diploma de Honra da 

Universidade de Pádua, com o livro “Mon Grand 

Père” (ilustração e texto).

1998 - Seleccionada para o Cinanima.

1999 - Nomeada para festivais de cinema de animação 

em Annecy e na Ucrânia.
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