
CURRICULUM VITAE 
 

IDENTIFICAÇÃO:  FILIPA CAETANO DA SILVA E MELO 

Jornalista, crítica literária, autora/escritora 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:  

 

 

 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL: 

Escrita de argumento: 
• Dezembro de 2006:  Atribuição pelo ICAM de subsídio de apoio à escrita de argumento (em co-
autoria com Fernando Caetano) ao projecto «Este É o Meu Corpo», candidato pela empresa de 
produção David & Golias Lda. Projecto concluído e entregue em Março de 2007. 
 

Divulgação em televisão da atividade cultural nacional desde 1996 até à data presente: 
 

 

 

 

 
 

 

Licenciatura em Ciências da Comunicação, ramo Arte e Cultura 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa  

Março 2011 – Setembro 2011 Autora, editora e apresentadora -  SIC Notícias - programa "Nós e os Clássicos" 
Definição de conceito e conteúdos; Patrocínio integral pelo Fundo de Fomento 
Cultural/MC; Divulgação de clássicos da literatura nacional, em horário nobre, com 
audiências significativas. 

 

Maio 2006 – Dezembro 2009 Consultora, autora  RTP/2 – programa “Câmara Clara” 
Peças de autor; Acompanhamento e aconselhamento editorial da equipa de redacção  

 

Setembro 2003 – Março 2006 Coordenadora -  RTP/Canal 2 - programa  "Magazine” 
Definição de conceito, conteúdos e metodologias técnicas;  
Constituição e gestão de equipa principal e de equipas externas (produtores 
independentes); 

 

Setembro 2002 – Junho 2003 Co-autora, editora -  SIC - programa "Oriente" 
Conceito e edição de conteúdos. 

 

Junho 2001 – Maio 2002 Jornalista / Comentadora cultural / Crítica literária – RTP2 
Programas "Jornal de Domingo" e "Acontece"  

 



 
 

"Escrita em Dia" foi o primeiro programa cultural, sobre livros e 
literatura, da estação de televisão independente SIC. 

 
  

 
 

OUTRAS ACTIVIDADES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA: 

- 21 anos de experiência em jornalismo na imprensa (acompanhamento contínuo da produção 
nacional em cinema e televisão) 

- 19 anos de experiência como crítica 
- 11 anos de experiência de colaboração com o sector de edição ou livraria 
- Outubro de 2010: Jurada do Prémio PEN de Narrativa para o ano de 2009. 

 
TRABALHOS RELEVANTES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA: 
 
Todos os resultantes das atividades acima descritas, a maioria das quais incluiu uma 
componente importante de teorização e análise ténica e de mercado e adequação de projeto. 
 
 
 
 
 
 
(Máximo de 40 linhas, em Arial, Tamanho 10) 
 
(Enviar para clara.pereira@ica-ip.pt) 
 

Maio 1996 – Janeiro 1997 Co-autora e jornalista – SIC – programa “Escrita  em Dia” 

Março 1990 – Agosto 1991 Marionetista – RTP1 - programa “Rua Sésamo” 


