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que abandonou no final de Fevereiro de 2010. Entre Setembro de 2010 e Março de 2014
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Jornalismo da Universidade de Coimbra entre Outubro de 1996 e Agosto de 2006. Deu
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docente da Escola Doutoral da Universidade Nova, onde lecciona um módulo no curso
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Vítor Malheiros, foi editado pela Gradiva em 2001 e chama-se Como falar com
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