
José Alberto Rodrigues 

Professor na área das artes e tecnologias, é Doutorado em Multimédia em 

Educação, área em que também realizou o seu mestrado, sendo a sua formação 

inicial a de Ensino de Educação Visual e Tecnológica. Durante 12 anos foi 

professor do Ensino Superior na área da Educação Visual e Tecnológica (EVT) aos 

cursos de formação inicial de docentes desta área e mestrados.  

Entre 2006 e 2016 foi presidente da APEVT e de 2019 a 2016 o diretor do Centro de Formação de 

Professores desta mesma associação de professores de EVT. É também formador de professores nas áreas 

das artes e tecnologias tendo orientado dezenas de formações ao longo dos últimos 20 anos, 

especialmente na área das artes, das tecnologias e das TIC.  

É autor de manuais escolares e do livro Analisa, Explora & Cria. Atualmente desenvolve projetos editoriais e 

de formação, sendo ainda colecionador de livros animados, móveis e sobretudo, de livros Pop-Up tendo a 

sua coleção mais de 300 exemplares.  

Em 2014 foi comissário do 7º Encontro Internacional de Ilustração de S. João da Madeira. 

De 1998 a 2017 foi membro da comissão organizadora do CINANIMA e de 2014 a 2017 coordenador do 

serviço educativo deste festival.  

Participa regularmente em encontros e conferências nacionais e internacionais nas áreas das artes, 

animação, ilustração, tecnologias e educação, quer apresentando comunicações ou orientando formações 

ou workshops. José tem publicados mais de 30 artigos em revistas nacionais e internacionais e outros, 

decorrentes desses eventos.  

Participou em vários júris nas áreas das artes e educação como no de Artes Plásticas para Jovens - Pontes 

de Partida integrado na PORTO 2001, e na área do cinema foi júri do “Curtas Sadinas 2011”, “IFF – 

Immersive Film Festival 2015”, “FEST 2016”, "Shortcutz Ovar 2017" e júri de seleção da competição de 

Filmes de Escolas do "CINANIMA 2017". 

 

 

Margarida Fonseca Santos 

Foi professora de Pedagogia e de Formação Musical em várias escolas, 

nomeadamente na Escola Superior de Música de Lisboa. Estudou Escrita Criativa, 

Escrita para Teatro, Guionismo e Curta-Metragem. Tem vários livros publicados, 

sendo a maioria na área infanto-juvenil, estando mais de metade incluídos no PNL. 

Tem igualmente publicados três livros de canções para os mais novos.  

Escreve regularmente para teatro. Dinamiza oficinas de escrita.  

Alguns dos seus romances para adultos são De Nome, Esperança (2011) e De Zero a Dez (2014).  

A coleção A Escolha é Minha (Booksmile) é o seu projeto mais recente, e que corresponde a uma atitude 

perante o dia-a-dia: podemos não controlar o que nos acontece na vida, mas podemos sempre decidir 

como vamos reagir a partir daí. 

Dedica-se à escrita (com grande parte da sua obra no PNL), aos cursos com desafios de escrita e ao treino 

mental. Nesta área, publicou o livro Altamente (Edicare), para uso de pais, professores e jovens. É 

responsável pelo projeto «Histórias em 77 palavras», recomendado pelo PNL, tendo publicado o livro 

Desafios em 77 palavras (Edicare). 



Maria João Martins 

Jornalista, escritora e professora de História Social da Moda, nasceu em Vila Franca de 

Xira em Junho de 1967.  

Colaboradora regular da Visão, Notícias Magazine, Volta ao Mundo e Máxima, iniciou a 

carreira jornalística no Diário de Lisboa, aos 20 anos. Depois do encerramento deste 

título histórico, foi redactora do semanário Sete e do Jornal de Letras, Artes e Ideias, onde trabalhou 

durante 20 anos. Teve um programa de autor na RDP-Antena 2 e foi assessora de imprensa do Instituto 

Camões.  

Entre outros galardões, foi distinguida com o Prémio Revelação em Reportagem do Clube Português de 

Imprensa e com o Prémio Júlio César Machado da Câmara Municipal de Lisboa.  

Licenciada e mestre em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, tem publicados vários livros nesta área 

disciplinar como O Paraíso Triste - A Vida Quotidiana em Lisboa durante a IIª Guerra Mundial (1994), O 

Pecado não Mora ao Lado - O Estado Novo contra a Sedução (1999) ou História da Criança em Portugal 

(2014). Na área da ficção, publicou os romances Escola de Validos (2007) e Como o Ar que Respiras (2011). 

Em 2016 estreou-se no género biográfico, com um livro que evoca a vida e o trabalho da jornalista 

Margarida Marante. 

Lecciona, como professora convidada de História da Moda, na Universidade Carlos III de Madrid. 

 

 

 

Mário Jorge 

Acaricia a Utopia desde tenra idade e habituou-se a acreditar sempre na necessidade de 

‘espetar os cornos no Destino’. Tem mais anos de vida com o Teatro do que sem ele: 

fundou, em 1976, o Teatro Papa-Léguas. Para além desta relação romântica que começa 

a ganhar escandalosos foros de eternidade, sulca a Psicologia com grande naturalidade: 

licenciado pelo ISPA; Mestre pela Faculdade de Psicologia, Lisboa. Cursou estudos de 

Teatro na Faculdade de Letras. Nos interstícios de tudo, esteve em Londres e na ex-RDA, 

por causa do Teatro. Andou, como ser multitarefa, pela CERCIMOR, Misericórdia de Lisboa, Instituto Piaget, 

e outras paragens. Agora teima no Teatro. Também está no Serviço de Psicologia e Orientação do 

Agrupamento de Escolas Queluz-Belas. Vai ainda, como de costume, depenicando aqui e acolá, em Arte, 

Psicologia Clínica e Educação. Sempre ‘sem cabeçada nem freio, nem qualquer espécie de arreio que lhe 

ofenda a nudez’. Enquanto houver força haverá sempre muito rio para galgar na contra-corrente. 

 

 

 

 

 

 



Paulo Moura 

Escritor e repórter, nasceu em 1959. Licenciou-se em História e formou-se em 

Comunicação Social. Lecionou História e Português no Ensino Secundário, antes 

de se tronar Docente na Escola Superior de Comunicação Social, leccionando 

Atelier de Imprensa, Reportagem e Jornalismo Literário.  

Durante 23 anos, foi jornalista do Público, diário com que mantém uma 

colaboração regular. Entre 1989 e 1992 trabalhou na secção Internacional do 

jornal. Depois, foi correspondente permanente nos EUA, Canadá e México. De volta a Portugal, colaborou 

com as secções de Cultura, Sociedade e Media, tendo sido editor da revista semanal Pública. Entre várias, 

destacaram-se reportagens no Afeganistão, Argélia Caxemira, China, Tchetchénia, Haiti, Iraque, Sudão, 

Egipto, Líbia, Kosovo ou Brasil.  

Paulo Moura publicou reportagens em publicações como a Harper´s Magazine, New York Times, Courrier 

Internacional, Lettre International Deutschland, a Lettre Romania, a World Media e Néon. 

Paulo Moura foi galardoado com os mais diversos prémios de jornalismo, entre eles o Prémio Direitos 

Humanos e Integração da Comissão Nacional da UNESCO (pela reportagem “A Revolução virá do Campo”, 

realizada na China, em 2013); o Prémio Gazeta de Jornalismo (atribuído pelo Clube de Jornalistas, pelo 

conjunto de reportagens sob o título Diário da Primavera Árabe, realizadas no Egipto e na Líbia, em 2012); 

o Grande Prémio Imigração e Minorias Étnicas: Jornalismo pela Tolerância (do Alto Comissariado para a 

Imigração e Minorias Étnicas, com duas reportagens sobre imigrantes ilegais sub-saarianos tentando 

alcançar a Europa, em 2003); o Grande Prémio de Reportagem Escrita do Clube Português de Imprensa 

(com a reportagem “O Segredo do País dos Mouros”, sobre a escravatura na Mauritânia; 1998) ou Grande 

Prémio de Reportagem da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento – FLAD (com um conjunto de 

reportagens sobre a visita do Papa João Paulo II ao Colorado, nos EUA, em 1994). 

Publicou os seguintes livros: Passaporte para o Céu (Dom Quixote; 2006); 1147 O Tesouro de Lisboa (A 

Esfera dos Livros; 2006); O Segredo da Cartuxa (Pedra da Lua; 2007); O Fim das Miragens (Dom Quixote; 

2007); Otelo, o Revolucionário (Dom Quixote; 2012); Longe do Mar (Fundação Francisco Manuel dos 

Santos; 2014), Extremo Ocidental (Elsinore, 2016), Depois do Fim (Elsinore, 2016) e As Guerras de Fátima 

(Elsinore, 2017). 

 

 

Rogério Ribeiro 

Nasceu em Torres Novas, em 1971. Enveredou por uma carreira 

científica, dedicando-se à investigação biomédica de doenças 

metabólicas como a diabetes, participando em projectos nacionais e 

internacionais. Doutorado em Ciências da Vida – Fisiologia, pela 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é 

investigador especializado em diabetologia e bioquímica nutricional, e 

lecciona na Universidade de Aveiro, como Professor Auxiliar Convidado, no Departamento de Ciências 

Médicas. É Gestor de Projectos na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. O gosto pela Ciência 

alimentou, desde cedo, um fascínio pela Ficção Científica e pela Fantasia. Nessa vertente, escreveu contos, 

editou antologias, publicou críticas, e organiza o Fórum Fantástico, um evento internacional com 12 anos 

de existência que cobre não só a literatura de género como também os restantes media: desde o cinema à 

música, passando pela banda desenhada, ilustração, cosplay, jogos, modelismo e workshops de novas 

tecnologias. Rogério Ribeiro pode ser normalmente encontrado com a cara nos livros, fones nos ouvidos e 

a cabeça na Lua. 


