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Maria Manuela Martins Gonçalo nasceu em Coimbra, em 19 
de Maio de 1961. Concluiu em 1978 o Curso Complementar 
no Liceu Nacional José Falcão, em Coimbra, com a nota final 
de 17 valores e, em 1985, a Licenciatura em Medicina, na 
Faculdade de Medicina de Coimbra, com a classificação final 
de Bom com Distinção, com 16,4 valores. 
Após o exame de acesso às especialidades, ingressou, em 
1988, por opção, na especialidade de Radiodiagnóstico, nos 
HUC, que terminou ao fim dos quatro anos de internato, com 
a Prova de Avaliação Curricular Global, onde obteve a 
classificação final de 18,7 valores. Desde então trabalhou 
como Assistente Hospitalar no Serviço de Radiologia dos 
HUC. 
 
Em Junho de 1992 obteve o título de Especialista em 
Radiodiagnóstico pela Ordem dos Médicos, onde foi 
aprovada por Unanimidade e Distinção. Em 5 de Abril de 
1993, no concurso de provimento para o Quadro dos HUC, 
foi aprovada e classificada em primeiro lugar com a 
classificação de 18,9 valores. Em 1998 foi aprovada no 
concurso de Habilitação ao grau de Consultor de Radiologia. 
 
É, desde Fevereiro de 1999, a responsável pela área técnica 
de Senologia dos HUC, coordenando a formação dos internos 
em formação nesta área. Integra a escala de urgência de 
Radiologia Geral, desde Julho de 1992 e participa (desde o 
início) na equipa de Radiologia de apoio ao programa de 
Transplantação Hepática, dando colaboração no âmbito da 
Radiologia/Ecografia Doppler. 
 
Deu aulas teórico-práticas da cadeira de Radiologia da 
Licenciatura em Medicina da Faculdade de Medicina de 
Coimbra, durante 2 anos e tem vindo a colaborar no ensino 
de Radiologia, no mesmo âmbito, ministrando, 
semestralmente, uma aula teórica de Imagiologia mamária. 
Participou também na orientação de trabalhos de mestrado, 
da mesma Faculdade. 
 
Paralelamente, trabalha, desde 1 de Janeiro de 1996, com o 
Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o 
Cancro, no Rastreio de Cancro da Mama. 


